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వేదము వేంకటరాయతా స్రులవారి 

5 ఇద అడు జీవితచరిత్ర, సం గృహము 

| 

శ డాక్టర్ , నర్, కట్టమంచి రామలింగాకడ్డి మహాశయ 

ఐర చిత ౫సరువూాజా సుమాలంక్ళతము, 

క ర 
శా 

చేదము వేంకటరాయశొస్త్రే ఎకొ. ఏ. 

వేదము 'వేంకటరాయశా,క్ర్రై అండ్ బ్రదర్స్ 

4. మల్లి కేశ్య్వరస్వామిగుడిసం౦ందు 
లింగినెట్టై ఏథి మదరానుం 

1948 



చంద్రికా ము దృణాలయము 

మదరాను..._ 1948, 



విజాసపసనము 
న 

ఈజీవితచరి త్రను రచియించును ద్దేశము నాకు చిరకాల 

మునుండియి కలదు. శ్రీ తాతగారు జీవించియుండినపుడు నే 

నొకపరి బాన్వెల్ మవాశయవిర చిత డాక్టర్ జాన్సన్ పండితే 

జీవితొచరితమును చదివితిని. నాటినుండియు ్రీతాతగారి భాపా 

నేవవై నాదృష్టి మరలెను. తమ జినితచరితమునందలి విషయ 

లను వారు నాకును తమ శిహ్యబ్బృందబమునకు చెన్చునవ్వుడు 

గ్రహించి గృ ంథస్థములం జేయుచు వచ్చితిని. వారు చనిపోవుటకు 

కొన్ని నబలుముందుు ఒకపరి, చిక కాలముగా తమకడ పడియుం 

డినజాబుల నన్ని టిని, కొన్ని టిని చింపియు, కొన్నిటిని చింపకయు 

పాఅవేసీరి. వెంటనే వానినెల్ల నేను నేకరించుకొంటిని. శ్రీవారు 

వరవమపదించిన వెనుక వారి గృంథములను పఠించియు, తమ్ముగనార్చి 

వారు ఎచ్చళుచ్చట నేమేమి చెప్పుకొనియుండిరో వానినెల్ల నేక 

రించియు, వారికి వచ్చినజాబులను ఆభారనుగెా నుంచుకొనియు 

కాలాను క్రవమణ్క నేర్పణుచుకొని జివితచరి త్రను అప్పుడప్పుడు 

వ్రాయుచు థ్యానించుచు నుంటిని. నెట్లూరిలో నామిత్రులును, 

తాతగారిశిష్య్యులును కొందబు, నిరంతరము తమ గురునర్యులనే 

భార్టినించు చుండు వారు, ఈవిషయమై శ్ ద్ద వహిొంపసాగిరి, 

అప్పుడపుడు సంభాషణలనడును తాతగారిచరి త్ర నే ఒకరికొక 

స చెప్పుకొనుచు మా యభ్శిప్రాయములను ద్రఢికరించు 

కోొనుళ్గు వచ్చితిమి. పత్రికలలో నెవరో యొకరు వారింగూర్చి 
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SEs ఇ a సాం ర్ వ్యాసములు ,వ్రాయుచునెయుండిరి. వ్నిలో మామిశ్రు లు త్రో 

దుర్భా సుబ హణ్యశర గారి “సువునస తో వ శంసనీయ కావ్య 
ఆం లి ఆ ధా UU 

ము. నేనును కోరినవారికెల్ల విషయసవోయము చేయుచునే 

యుంటిని. భారతిలో 1986 సం. శ్రీ తాత గారిచరి త్రను తొలి 

నూరు సమ గ వ్యాసము గారచించి వ్ర కటించితిని. కొంచె మించు 

మించుగా నాకాలముననే శ్రీ, ధరణికోట వేంకటసుబ్బయ రారు 

మేము వ్ర కటించిన సాహిత్యదన్పణమున కుపోద్దాతవుగా, 

నొకటి రచించిరి. ఆవెనుక న్రీగుజ్తము సుబ్బరామయ్యగారు 
ల ల 

శాస్త్రి సంస్త ఎక్ ని వకటించిరి. వ్రటీవలనే శ్రీ వంగోలు వేంకట 

రంగ య్యాపంతులుగారు త్రి లిజ్దప తి కలో కొ న్ని వ్యాసములు 

డానీ వానినెల్ల నొక్క_టిగా సంపుటీకరించినారు. చేను, గురు 

పాదథ్వా్యానముగాను, సామాన్యవిద్యార్థులకు పఠనపాఠన యో 

ర్ ల్లో 5 గ ఫ్రముగానుండునట్లును, సమకాలికాం ధ్ర భావాస్ట్రితిని వర్ట్ణించుచు 

సం గ్ర పాముగా నొక చరి త్రీ ను ఛ్రాయుసంకల్పించి, అనవసరములని 

నామదికిం దోచినవానిని వదలి ఈచిన్ని గ్రంథమును వెలువరించు 

చున్నాండను. మేమెల్ల నొకవిషయమునుగుజించియే ఇట్లు ప్రా 

యుట గురుభ_క్రి పారవశ్యము చేతను, ఈవిధముగానే పలువురు 

_వ్రాయవలయు ననుతలంపు చేతను. యుద్ధమువలని బాధ లెల్ల 

నీగి మనకు జయకాలము వచ్చి, ముద్రణ పరికరము లెల్ల వెలలు 

త్మ అనుకూలించి సమ గ్ర మైనచరి త్రో, ను ప్ర, కటించు నవకా - 

శమము త్వరలో కలుగునుగాక, 
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స నీచరిత్రను ముద్రించి, మావానైన శ్రీ అల్లాడి కృష్ణ 

సామయ్య గారికి ఎవ రైననువెద్దలు నాయీ ప యత్నము 

నాం ధ్రవ వండి తావలళికి ఎజలుకవలుచుట నం అని విన్న వింపంగా 

వారు వెంటనే “శ్రీ కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డిగారు శాస్త్రిగారి 
_ లు cs <= 

శిష్యులలో నగృగణ్యులు. వైగా నపారమైన గురుభ_క్టిగల 
వామును. వానే ఇందులకుతగిన వారు” అని నెలవిచ్చి, వారు వచ్చి 

నంతనే నాకు వారిదర్శనము తామే చేయించి నాప్రయత్ననుం 

గరార్చి వారికడ వశంసించిరి. శ్రీ శెడ్డిగారు తమకు సహాజా 

లంకార మైన ఆదరాధభిమానములతో “మాగురువు గారి గ్ ంథ 

మునకు కాదనగలనా అని తక్షణమే నాప్పుస్తకమునకు ప్రశంసా 

వాక్యముల (వ్రాయుట కంగీకరించిరి. 

శీ రెడ్డిగారు తాతగారి శిష్యులలో "మొదటిశై శ్రేణి 

లోనివారు. పా కళాశాలలతో నాం థవిద్యార్థులు ; ప 

గారు సంస్కృతోపాథా్య్యయులు. వినను తాత గారిగుణములవే 

నాకృష్ట్ణు లై అత్యంతమి ట్రై, తులును వ్రీయళిషు ష్య్యులును నై నెరి. విద్యా 

ర్థిదశయందే శెడ్డిగారియందు pa చతిభాస్ఫోరకము లైన 

చివ్నాములు శ్రీ రీ కాతగారు కనిపట్టుచునచ్చిరి. వీరి “ముసలము 
మరణముినకు wee తాతగా రొకరు. వీరిర వజ 

ఇ్రతరరచనల నధఃకరించి మిన్న గానుండుటంగని వీరికే బవు 

మాన మిప్పించిరి. శ్రీ రెడ్డిగారు ఆధునికాంధ్ర వచనరచనావిథా 
తలలో నొకరు. వీరి కీళశ కి నన్నయ చిన్నయల నారాధించు 
త్ చి 

టచే వచ్చినది. ఆం ధ్ర భారతవఠళనాస క్రి విరికి "పహాచ్చు ; అదియే 



శ్వ 

వరి కభిమాన గ్రంథము.  తెనుంగువచన గ్రంథములలో చిన్నయ 

తర్వాత శ్రీజా తగారి కథఖాసరిత్సాగరము వీరికి కడుం బ్రియమ్ము 

మైనూరులో నుండుకాలమున కథాసరిత్సాగరము, అన్ని భాగ 

ములను, రెండు పృతులు, ఒకటి వంటను, చెండనడి కళాశాల 

లోను ఉంచుకొనియుండు వారు. విరావసమయములలో వీనిని 

చదువుచుండు బారు. 

ఇట్టి, మారెడ్డిగారు తమకు అనారోగ్యమైనను, కార్యా 
ధికముచే నవ కాళము "లేకున్నను, శీ, తాతగారియందలి భ క్ట 

చేతను నాయందలి వాత్సల్యము చేతను, “గురుపూజ యని 
క్ న అనా ! ఇ పేరిడి, నాగ్రంథమును వశంసించుటలో కొ, త్తయేమి! శ్రి రెడ్డి 

గారికి నేను నిరంతరము కృతజ్ఞుండ నే. 

అల్పజ్ఞుండ నైన నామాటలకు, బాలభాషితమునకుంబో లె, 

సంతసించుచుు నన్నీరచనకు వురికొల్పుచుండిన మూ నెల్లూరి 

మిత్రుల కెల్లరకును వందనములు. 

2త_.12_4ఉ8౫ 
మదరాసు 

a అ ఈ 
నం. J 
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శ్రీ, 

తాత గారిజీ వితము 

సమగ్రముగా నాంధ్ర భఛాహానేవశే 

సమర్ప్చింవంబడినది. 

శ్రీవారి వన అక 

శ్రీ వెంకటగిరిమవో కాజా 

శ్రి, రాజగోపాలకృష్టయా చేం ద్రులవారికిని, 

ఆదినుండియు వారినిపోపషించు చుండిన రెడ్జివర్యు లకును, 

ఉగ చాడ వారికి ఆ_ప్పమిత్రులును శిష్యులును నై. 
క రా స్ట న 3 (గ 
వతివర్షపర్శ్య్యా_ప్త థాన్యదాత వ యుండిన 

అ గునుపాటి ఏనాది రెడ్డిగారికిని, 

వీలే కార్యదర్శిగా వది వెలరూప్యములను వందా వేయించి 

బుణనివర్హి గావించి తాతగారికి తుదిదినములలో 

హృదయ ఫాంతెంగనార్చెన, మా నెల్లూ3 మండలీయ 

k= డ్డి స౦0ఫఘమునకును, 

ఇళ్లే మిత్ర ఖావముత్ ను శిష్ట ఫావముతోను 

తాతగారిని నిరంతరము ఆడరించుచు 

శతాధిక గ్రంథములను వారిచే రచియింపించి 

ఆం ధ్ర భాపోద్ధరణముం గావించిన మవాశయుల కెల్లరకును 

సయముగానే అంకితము. 

ఈనుహనీయుల నామభయములు 

ఆంధ, వాజ యమున చిరస్థాయిగా న్వర్తామరముల 
క. ఠి స 

వెలుంగుగాక. 





గురుపూజ 

గుర్ముప్రాయులై న శ్రీ వేదము వేంకటరాయశాస్తు లచారి 
కిని శిష్యుండ నైన నాకునుగల పరిచయవిశేషములం గొన్నింటిని 
నివేదించి నామయొక్క_ బుణభారమును కొంత. దీర్చికోనెంచినాం 
డను. నేను త్రై_న్హవ కళాశాలలతో 1897వ సం॥ “మొదలు 

1902 వ నం॥ వణకు విద్యార్థిగా నై దేడు లుంటిని. నేను తెనుం 

గు తరగతికిం జేరిన వాండనయినను చేరిననాటినుండియు వీరి దర్శన 

గౌరవమును సల్లావభాగస్ట్రమును నాకు లభించినవి, ఆకాలమున 

నా కాలేజిలో ఆం ధ్ర భాపాభిరంజని యనువేర తెనుళససమాజ 

మొక్క_టి యుండెడిది. దాన నేనొక సభ్యుండను. వకేట రెండు 
మూడు పర్యాయములు వచ్చి ఆసమాజమును ఆదరించు గొప్ప 

వారిలో శ్రి, శాస్త్రులవా రొకరు. వీకివచనము మృదువుధురము: 

వోస్యరసశో భితము. ఎట్టి గాఢ మైన విషయ మైననుసశే, సరళము 
గను సరసముగను వివరించువిథానము వీరికలవడినట్లు 'వెజు అగ్రా 

సనాధిపతులలో గానంబడద. వీ3 ప్రసన్నత సవ్వసఖి కాకర్ష కము, 

మేము చిన్న వారము, ఆల్చ్పజ్ఞాలము. అయినను మమ్ము మంద 

లించునప్రుడుసమితము, మిక్కిలి నురాష్ట్రిదకో, మేము పారం 
బాటుపాలై నట్లు వల్కుదుర గాని తప్పులలోయి కినట్లు కఠినముగా 

పలుకరు, నాక విత్వతత్త ఏవిచారమునకు వీజమైన క ళావ్లూర్జోదయ 

విమర్శవవ్య్యాసమును నేరు వీకియధభ్యతుతి, క్రిందం జదువంగాం 

గొంత్చవణుకు అత్యు_క్టిదోవమందున్న దని మె త్తనిరీతిని పరిశీలించి 
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నాకు ధైర్యముకలిగించిరి. మనసువిఖుగునట్లు మాటలాడుట వీరి" 

పద్దతి గాదు_ అనలా నితరవండితులవై దాడివెడలునపవ్వుడుతవ్చ! 

వీరికిని మవామహోపాథ్యాయ కొక్కొండ వెంకటరత్న ము 

పంతులుగారికిని నడచిన వాగ్యుద్ధము ఆనాటి ఆచావమునకు సరి 

పోయినదిగాని నేడు మనకు స్మరణ యోగ్యము కాదు. వ్యా 

కరణాది మోమాంసలే నాటి నిమర ఇక విచారములు. ఆచర్చలనో 

సరళము లరుదు ; వరువములే మెండు; భావ. వ, థానము, 

భావము కాదు. పరుషవాక్యములను తీసీవేసినయెడ ల శాస్త్రుల 

వారి విమర్శనము మన కెల్ల భాపూజ్ఞానమును విస్తరించిన వర 

వ్రనాదము. 

వీరికీని శ్రీ సమర్థి రంగయ్య నెట్టిగారికిని పరస్పరహిత భావ 

మెక్కు_వ. సెట్టిగారు ఉపభావావిద్యలకు విచారణకర్తలు ; ఒక 

విధముగ శాస్త్రు లవారికి యజమానులు. వారును మృదుహిత 

సరసనాక్స్రగల్భులు. విద్యార్థులను సంబోధించునవ్వుడు “ని 

కార పృయోగ మెన్నడును చేసిన వారుకారు “మోర, “దయ 

చేయండి”, “తమవిషయ మెబు:గుదును” ఇ త్యాదిరీతుల మమ్మ 

మన్నించువారు. అట్ట తరుణముల సూమనస్సులందు స్వచ్భంద 

ముగ జనించు వినయము, స్స్దు, పూజ్య భావము, ఇట్టిట్టివని 

చెప్పంాదు. శ్రీ నెట్టిగారును. శౌస్త్రుల వారును విద్యార్థులను 

మంచిమార్లములకు చై లేవించు సవాజశ_క్టి గలవారు. ఆణా 

రుల కుండ వలసిన యు త్తమగుణములలో నిదియొకటి. ఈ కళ 

యందు వీరిరువురును అసామాన్యులు. 
లా 
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శ్రీ ఇాస్తులవారికి సరస్వతి ప్రసన్న మెగాని లట్మీకటా 

యము సం, ప్రా వ్పించలేదు. ఆము_కృమాల్యదకు ఉత్కృప్టవ్యా 

ఖ్యను, సంజివనీనాముకమును రచించి ముదృణకారక్థిముననై 

ధనసాహాయ్యముం గూర్చి నన్ను హాచ్చరించిరి. అందులక సు 

అడిగియు అడుగకమున్నే, శీ అల్లాడి కృష్ణ సామయ్య గారు 

వేఖురూప్యములను, నిండువృడయముతో _ స౧తోవముగ 

నిచ్చిరి. బచ్చినదానికంళకు ఇచ్చినరితి గ ణ్యతరము, న్తపి శ్రీ అల్లాడి 

కృష్ణస్వామియొక్క_ సహాజె "దార స్టలమేణము. వ్యాఖ్యాన మెట్లో 

ముద్రిత మైనది. శ్రీ శాస్త్రు లవారు, నాయందలి వాత్సల్య్యాత్ 

థయముచే, ఏతద్యా[ క్టిఖ్యానరంగాధిరో హణమహోేత్సవమును 

అగ్ర వీఠమునుండి నడుపవలసీనదిగా నన్నుం గోరిరి. నాకా 

అర్హత లేదు. సంస్కృ తౌంధ్ర, ముల పారంగతులైన శాస్త్రుల 

వారి పరిప క్వామోఘ వ్యాఖ్యాన మెక్క_డ ! తెలిసియుం చెలి 

యకపల్ము_ నేనెక్కడ! ఐనను గురువులయాజ్ఞ్ఞ , అనుల్లం 

ఘ్యము. ఒప్పుకొంటిని, సభ మ్రానులో జరిగెను. విద్యా 

శేఖర ఉవమూకాన్సముగారు మొదలగు విద్వద్వ లేణ్యులు 
వచ్చిరి. “కనకపుసింహాసనమున” నేను గూర్చుంటిని అందటీ 

యెదుట్క జంకుపాటుతో, ఆ గ్రంథమును గుజించియు, 
వార్థిఖ్యానమును. బట్టియు శ్రీ శాస్తులవారి జీవితమును, 
వారి భాషాదోవాదాది కౌశల్య మును గార్చియు వచిం 

చుచు వమాత్రము శ్రూహణేశకర కనులకు మనభాషా 
చరిత్రలో తక్కు_వపాటు ఉచ్చేశ్యుపూర్వకముగనో లేక నిరు 
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ద్లేశ్ళముగనో సంభవించినదో ఆది విచారణీయమని సాహానీంచి 

నివేదించితిని. ఆము_క్రమాల్యదయొక్క_ క_ర్హృత్వము అల్లసాని 

పెద్దన్నకు కొందతీచే అర్చింపంబడియుండుట న్యాయము కాద 

నియు, అది కృష్ణ దేవరాయకృతమ యనియు, సిద్ధాంతీకరించిన 

వారగుట శ్రీశాస్తులవారికి నేను బహిరంగవజుచిన మోవూంస 

ఆశ్చర్యమును కలిగింప లేదు; అసవ్య్యాముశకా లేదు, కానికొంఢటు 

పండితులు కోవవడిరి. సహాజమేకద. నూతనాభిప్రాయములు 

అలవాటునకు వచ్చుటకు కాలముపట్టును గదా, ఈమధ్యలో 

నవి కొన్నియెడల కొందణీలో మనస్తాపము కలిగింపకయుం 

డునా? కాని శ్రీ శాస్తులవారియొక్క_ మనోవై శాల్యము 
కొలందికి మించినది. ఏవవిషయమైనను సరే కొ త్తదిగా నుండనీ, 
ఆగమాచారములకు విరుద్ధము కానీ, వేగిరవడక, ఆ గృహిొంపక, 

శాంతముగ ఆమూలాగృముగ పరిశీలించి సత్యశోధనపరా 

యణత్వమును ప్రకటించువారిలో వీరు అగ్ర గణ్యులు, కావు 

ననే వీరియభి ప్రాయములు సమరసములు సహృదయసమ్హు 

తములునై. యున్న వి. . 

శ్రీకొ స్తులవారి యంతివుదళలో నెల్లూర వారియింటికిం 

బోయి కృత వ,ణాముండనై. కొంతనేష్రు సంభాషీంచితిని, శ్రీ 

రేబాల లక్మీనరసా "రెడ్డి గారిచే ట్రై సాదింపంబడిన పౌరసౌభమున 

అలంకారములమో(ద వారు అద్భుత మెనరీతిని వసంగింపలా 

ఆనందపారవళ న్ధ్రముం జెంది కొన్ని మాటలతో, అనగా అసం 
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గత్యలం కారములకు దృష్టాంతములై న మాటలతో, సభోప 
సంవోరముం గావించితిని. 

ఆంధ్ర భాషకు నూతనజివనమును, నవీనకళను, నవ్యు 

మును దినదిన ప, వర్గమానమును నయిన పరిణామనమును ప్రసా 

దించిన పండితులును కవులును నాటకకర్తలును వచనరచనాధు 

రిణులును వా్యఖ్యాతలును అయినవారిలో శ్రి వేదము వేంకట 

రాయశానసి గారు పథములు - అది(తీయులు. వీరివేరుచెపి 
వంెకెవరి వేరు bom z ర్ట ఏ 

కావుననే వీరికి కళా పృవూర్ల” బిరదమును ఆం ధ్రవిశ్వ 

విద్యాలయము దే 1927-వ, సంవత్సరమున నిప్పించి ధన్యుండ 

నైతిని. “నన్ను బి. ఏ. చేయవా?” అని నేను వైస్ ఛాన్సలర్ 

అయినప్పుడు హేళనముగ నన్నడిగిరి. “అయ్యా, వి. వ, లను 

పుంఖానుపుంఖములుగ మరలు చేసినారు గదా. ఈపిచ్చి మో 

"కందునకు ” అని నేను ప్రతిహేళన మొనర్చితిని, మనసులో 

మొదటినుండియు ఒక్క_తేలంపు నాకుండెడిది, ఆంధ విశ (క ఛా 

పరిషత్తు స్థావనకువచ్చిన పిమ్మట జరుగు మొదటి బిరువ ప్రదాన 

మహోత్సవములో ్రీకా స్రులవారికి కళా ప్రవూర్లి నామక 

మైన డాక్టొ రేటు బిరుదమును కానుకంగా సమర్పింవవలెనని. 

భగవంతుని కృపచే ఆయభిలాష నెబివేజెను. ఈ క్రింది వశం 

సావాక్యములతో ఆ యుత్తమగొారవ - బిరుదమును 1927 సం॥ 

డిసంబరు ర్ తేదిలో నడచిన కాన్వొశేషనులో సమర్పించి మన 
యూనివర్సిటీ కృతకృత్య తా మహిమ వహించెను. 
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“ఛాన్నెలర్ మహాశయా, 

ఉభయ భాహాపారీణులెన శీ, వేదము వేంకటరాయ 
0 B= క. 

ల mg భ్ జ అరి 3 శాస్త్రిగారికి కళా పృవూర్ల అను గెరవబిరుదమును ఆంధ్ర, 

విళ్వకళాపరిషత్ పక్షమున తాము సమర్శింసవలయు నని 
నానిన్న పము. 

శ్రి 
జిర కాలము వ్ర థానసంస్కృతపండితులుగ నుండి వెక్కం డు 

ళం 

శాస్తులవారు చెన్నపురి ఆే..సవకళా శాలలో? 

విద్యార్థులకు జ్ఞానబోధ చేసి కృతకృత్యు లై న మవోను 

భాన్రలు; మజీయు బవ గృంథముల రచించి భాపూభీవృద్ధికి 

మిక్కిలి తోడ్చడినవాకు. వీరు రచించిన పృతావరు ద్రీయాడది 

స్వతంత్ర గ్రంథములు పరికవితావరిపాటికిని విమర్శన గ్రంథ 

ములు వీరి సునిశిత మతివిశేషమునకునుు శృంగార వైప. 

థాది వ్యాఖ్యానములును, క థాసరి త్సాగ రాది భాహాంతరి 

పరణములును వీరి రసజ్ఞ తకును, సరషంకష మైన పాండిత్య 

మునకును, తార్మా_ణనులు. వార్ధకదళ యందును మన, 

స్టేళ చేవాశ్లేళములకు వెనుదీయక, ఆము _కృమాల్యదకు 

సమగృమగు మవోవ్యాఖ్యానమును వీరు మొన్ననే రచించి 

ప్రచురించుట తలపోయం౭గా, భాపహాకృషి. వీరికిం గర్త 

2 ల a క స్ట ఆళి వ్థిముగానే గాక స్వఖభావముగ "వాడ. బరిజమించినట్లు స్పష్ట 

మగుచున్న ది, 
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ఆంధ ధ్ర భాపోజ్జీవనమే నిజజీవిత పర మార్థముగ. వేని 

కోని నిత్య శ్ర కాశమానమైన క్ర ర్లిచే వరా జిల్లునీ శ "వేదము 

వేంకటరాయశాస్త్రి గారికి దాము “కఫా వవూక్ష' నావక 

ఉత్తమ త. బ్ర సాదింతుకని న్నా ప్రార్థన. స్ 

శాస్తులవారి జీవితము మటువందగినదిెకాదు, ఆభటాల 

గోపాలము ఎల్లవారును మనసున స్థిర రముగ నుంచుకొొనవ లనీనది. 

మహనీయుల జీవితములట్లు సన్లాగ్తబోధకములును వురోవృద్ది 
“వైవో తలా థి 

కారణములునై న శక్తులు వేజవ్వియులేవు. ఈ మహనీయుని 

ఆశ్చర ర్థిజనక మైన జీవితచరిత్రను ఆతని మనుముండును కన 

మాంకితు(డునై న యువకుడు రచించియుండుట నాకుం జెప్ప 

రాని యంతే ముదమును మెప్పును గలిగించుచున్న ది. ఆంధ్ర, 

వాజ్మ యమున ఆంగ్ధసారస్వతమునందుంబో లె జీవిత చరి తొది 

రచనలు కావలనీనంత తటుచుంగా లేవు. అట్టిలోపనును 

ఫూరించు గణ్యమువైన ప్రయత్నములలో నిదియొకటి. శ్రీ 

శా స్తులవారి జీవిశమునందలి ఆయాదళానిశేషములను చారి 

షు. వినియుండినందువలనను వారి గ్ర ంథములను పఠించుట 

చేతను శ్రీవారి స్వకీయ భాంజడా గారమునందలి వ్రాతల 

సాయముచేతను ఈరచనవీరికి సాధ్యమైనది. ఇతరు లింత సమగ్ర, 

మును సత్యమును అయిన చరి శ్ర ను వానసీయుండం జాలరు. 
Wy 

శైలియు మంచిది; నిర్దుస్ట్రము 5 స్పష్టము, ఈయువకుండును తాత 
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యట్ల గొప్పకీ ర్తిని గడించునుగాక. శాస్తులవారి వేరవలె 
“వేదము. వారి ఎల్లరచేర్ణును మనభాష. ఎంత కాలముండునో 

అంతవణకు దేడీష్భమానముగ' నుండును గాత. 

వద్ధ పృథభాస, చిత్తూరు. ] 
కటనుంచి రావులింగా నె. 

11-11-1948 b డె రెడ్డి 
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“ దేశ శేమమునకు ఖా పూవేవుము పునాది” 
ఆంధ సారస్వత సభోవన్యాసము.--] 919, 





వేదము వేంకటరోయశొస్తుల వారి జీవితము 

ఉపోదాతము 
మే 

ఆంధ వాజ యమునకు వంవొమిదవ శ తాబ్దుర్ణ త్ర రార్ల 
by ఆ - దల ధి 

మున నూతనవి కానను కలిగినఏ. అట్లే చేశముందంతేటను, ఒక్క. 

భఛాపథే అననేల, సెక్కింటికి నూతేనోజ్జీవము కలుగంజొచ్చి 
నడి, మదరాసు విశ్వవిద్యాలయ స్థాపనము, ఆంగ్లవిద్యాప్రాబ 

ల్యము, ప త్రి కాప, ఇభారను, పాళ్చాత్యనాగ రిక తాప్రాచుర్యము 

మున్నగు ననేకకారణములచే జనులరుచులు వేషభాషలు 

వమూజంజొచ్చినవి. అంతకుముందు దేశమందు లేనివి, వాబ్మి య 

మునకు జీవనౌషధములు, ముద్రాయంత్ర ములు వెలయంజొచ్చి 

నవి. చేశమంతయు మేలుకొనందొడంగినది. అట్ట యాసంధి కాల 

మున పలువురు పండితులును, వర్హకులును, సంస్కృ తాం థ్ 

గ్రంథములను, కనఃబడినవానినెల్ల వీలున్న పరిష్కరించి లేకున్న 
దొరకినది దొరకినట్టుగా ముద్రించి, అదేయదనుగ హెచ్చు 

నెలలకు విశ యించుచుండిరి. కవులును కొందటు ఆంగ్ధవిడ్యా 
లీ ౧ 

సంపర్క_ముచే నూతనమార్షములలో కవనములకుం దొడంగి, 

తత్పూర్యము ఆంధ మున ేనివానిని నాటకాదులను ఆంగ్ల 
టి! ని 

గీ ర్వాణాదిభాషలనుండి యనువదించుచుండిరి. 

ఇట్లు క్రొత్తయావేశముతో రచించు నీకవులు వెక్కు 
వ్ర నూదములకు లోనగుచుండిరి. సంస్కృత గ్రంథముల 

ననువదించువారు మూలమును చక్కగా అనునరింపకయు 



ల వేదము వెంకటరాయశా స్తులవారి జీవితము 

చెచితక్యముం బాటింవకయు, పైగా గీర్వాణ గృంథముల యాం 

గానువాదముల నాధారముగాగొని అనునదించియు పలుపాట్లు 

సడుచుండిరి. అప్పటికి స్వతంత్ర నాటకము లింకను వెలువడ లేదు; 

చన గ్రంథములు ప్రేటలనై లెక్క పెట్టదగినవిగా నుండినవి; 

కవన... వ్రంకను ప్రాపేనమార్గమున పాడిన పాటయీ పాడుటగా 

నుండినది. అట్ట pene శ్రి వేదము వేంకట కాయ 

శా స్తులవారి యాగమనము ఆంధ్ర వాబ్బయమున నెక క్రొత్త 

యుగమును సూచించుచున్నది. గద్య వద్యు నాటక విమర్శ కాది 

విషయములలో వారుమావిన మార్టములు 'పెక్కులు. 

శ్రీ శొ సులవారింథార్చి నేటిరచయితలు పరివరినిధ 

ముల న్రాయుచున్నారు. ధా స్తులవారు అనాధువాజ్య యమును 

పూర్తిగా నిరసించినారు. తలకు కనితీర్చుళకొనుట గా వారిని 

కొందటు నిరంతరము విమర్శించుచున్నారు. శా స్తులవారి గ్రంథ 

ములు నిమర్శకు గుజ్యైనట్లు ఆధునికులలో నెవరిగ గ్రంథ 

ములును కాలేదనుట అతిశాయో_క్రికాదు. అదిపనిగా తా 

ళన్రలు వారి శ్ రథములం జదినిి రసము గ్ర హించి తా వ్ 

వృద్ధినంది వారిని జైవమువలె కొనియాడువారున్సు అన్లే ఇతర 

"కార్యములను మానుకొని అదివనిగా నిరంతరము వారి గ ంథము 

లను పరీత గావించి, ఏవైననుు అచ్చు పారబాట్లుగాని, ఏమలఅు 

పాట్లుగాని దొరకిన నిధి దొరకినట్లు సంతోషించుచు వారిని 

దూషించు వారును కనంబడుచున్నారు. శా స్రులవారు ఆంధ్ర 

వాణి కొనర్చిన సేవను గుటీంచియు, వారు చూపిన నూత్తనమార్ల 
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ములం గుటించియు నేటి యాంధ్ర విద్యార్థి లోక మేనియు 

నెబుంగదు. కొందణకు వెద్దలకే, శా స్తులవారు గొప్పపండితు 

లనుట తప్పు వారేమి గ ంథముల రచించినడదియు తెలియదు. 

నేటి యాంధ్ర వాబ్మ యమునందలి నూతన రచనావిథానముల 

శెన్నింటికో వారు మార్లదర్శకులై యుండ, తెలియని కొందటబు, 

శ్రతరిలు మూపిన మార్లములను వారనుకరించిరని సయితము 

వ్రాయనాగిరి, థా స్తులవారికి వసన్నులుకాని కొందు నిరం 

తరముచేయు వచారముచే, ఛా స్తులవారించార్చి దురఖి 

ప్రాయము లేర్చడుటకుసయిత మవశాశము కలుగుచున్నది. ఇట్టి 

సందర్భమున పలువురు శా స్రులవారి జీవిత విశేషముల నెబుం 

గం దలంవుగొని యుండుటచే ఈ చిన్ని జీవితచరి త్రను కూర్చి 

తిని. ఇయ్యది సమగ్తముకాదు. అట్టిది వ్రాయుట గొప్పపని, 

కాలముపట్టును; అందులకు చాలకృషియు అవేత్షీతము. 

శా స్తులవారికి వారిమిత్రు లును సమకాలీక పండితవర్యులును 

రచించిన జాబులలోని విశేషవృత్రాంతముల నెల్ల చ కటింతునేని 

ఈ చరిత్ర బృహత్కథయంత వెరుగునుు ము ద్రించుటయు 

ఈ శాగితముల కాటకములో కష్టమగును శావున చేను నిరం 

తరము వారి శుశ్రూషలో వినుచుండిన విశేషములను నారి 

ముద్ర, తొముదద్రి, త గృంథములయందే అటనట చెదరియున్న వారి 

వ్రాంతలను “ ఒక్కచోటనె యొడంగూర్చ నుత్సహీంచి ”* శేవల 
_ 9 ముక జూవితాగా నీచరి న ను వ్రాయుచున్నా (డను. 

నాకారు 
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తండ్రిగారు 

నెల్లూరుజిల్లా కావలితాలూకౌలో నిసుకపల్లెకు సమీప 

మున సము ద్రతీరమున మల్లయపా'ళెౌ మను గ్రామమును వేదము 
త అధ్య 0 5 య అద్య వారు పుదూరుడ్రావిడ బ్రాప్తాణులు సోమవిథులు a గ పోర 

ముగాంబడనీ చిర కాలముగా ననుభవించుచుండిరి. వెదశ్శాస్త్రము 

లందు ద్రిఖ్యాతులగుటచే వీరికి వేదమువా రని పౌరుష, 

నామము. ఈ వంశమున వేంకటరాయ శా స్తులవా రన్మి * వేద 
SG ౪ రొ జడ 5) అగ బై శ్రాస్త్రములందు. చి ఖ్యాతులు, అప్ప తీగ్రాహకులుండిరి . వీరినతి 

అనంతమృగారు, ఈ దంపతులకు మువరుకుమారులు జనించిరి_ 

వేంక కేళ్ళర శాస్త్రీ గారు వేంకటరవమణశా స్రులవారు, విశ ఏవతిళా 

స్రులవారు నని. మువ్వురును మంచి చైదుష్యము నార్థించిరి. 

i 9 3 వీరిలో వంక కేశళ్ళరశా ప్ గారు అధ్వర్యులు గానుండి పెక్కు. 

క్రతువులు జరివీంచిన వారు. యజ్ఞాదిక ములలో వారు చెప్పిన దే 

వమాణము. తండ్రిగారు, వెంకట రాయశా స్త్రీ గారు, మధ్య 

ప్రాయమునందె చనిపోయిరి. వారి పెద్దకుమారులు కుటుంబము 

నిర్గహీంపనాగిరి. వెంకటర మణశా స్తులవారు పండ్రైండవ యేటనే 

౧౮౩౦ సం॥ ప్రాంత్యమున యిలువీడి కంచికి నిద్యాభఖ్యాసమె 

తరలిపోయిరి. 

కంచిలో నివ ర్థి వెళటరామళా స్రులవారు ఆకౌలమున 

సు ప్రసిద్ధపండితులు. నాటికి కంచి యింకను తనపఫూర్వవిద్యా 

గంధమును కోలుపో లేదు; విద్యావిషయములలో గ 
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దేశమున వ,థానస్థానము నందియుండెను, ఆంగ్లనాగరికత దేశ 

మున నాటికి మొలక లె త్త లేదు; చేశ మింకను తన ఫూర్వనాగరి 
కతావై భవమును కోలుపో లేదు; మార్పు ప్రారంభము కాలేదు. 
'ప్రాచినకాలమున, ఎచ్చపెచ్చటి విద్యార్థులును, తతళిల నలంద 

పన విళ్వవిద్యాలయములకు చేకకట్లు, నాండు విద్యా 

ర్థులు? కంచికి చేకుచుండిరి. వెంకటరమణకా స్తులవారు నాటికి 

పండ్రైండేండ్లవాశే మైనను, గత్యంతరము లేమి చే, కాలీనడకను 

బయలుదేరి కొన్ని నెలలకు కంచికి పోయి చేరిరి. 

వారు కంచి చేరునప్పటికి సాయంశాలమగుచుంజెను. 

ఒకానొక చోట సంపన్న గృహస్థు నొకనింగని, వేదములు వల్లిం 

చుచు వారి యింటికించోయి, నమస్కరించి వారిని నివి వేం 

కట రామశా నీ స్తీ గారి యి చ్లైచటనున్న దని ప వశ్నీంచిరి. ఆగ్భహాస్టు 

వెంటనే త మూచ్చి ఆతని సె సౌజన్యమునకును, వచః 

కిని చాలసంతో షించి, శిష్టసాం వ దాయమునకు శప 

డనియు, తన సహా భ్యాాాయికి పోమీనల్లుండనియు గృహించి 

“అబ్బాయీ, అనివర్హిగెస్తులు నేనే మామేనమామ 

గారున్నూ నేనున్నూకూడా చదువుకొన్నాము. నీవు మా 
యింట్లో నేవుండి చదువుకో. నీకు అన్ని ప. నేను 

చేస్తాను ఏ.” అని ఆదరించిరి. 

వేంకటరమణకశాొ స్త్రీ గారు వెంటనే వారిక సాష్టాంగముగా 

నమస్కరించి తమవారు గురువునింట భోజనము చేయకూడదని 

ెప్పిరన్నియు తాము మధుకరముచే భోజనముచేయుచు చదువు 
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కొనెదమనియు తమ దృఢసంకల్పమును శెలివిరి, అంతట వారే 

వీరికి వారములు ఏర్పాటు చేయించి అన్ని శా స్త్రములును 

బోధించిరి. 

వేంకటరమణ శె స్త్రి గారు విద్యార్థులలో మేలుబంతి. 

ఉపాథ్యాయునకు ఇాల విధేయులు. తొ ముదోస్టగమునందు 

వ, వేశించిన యనంతరము చిరకాలము వణకు తమ జీతము 

నుండి వదిరూప్యములు గురున్రనకు కానుకగా వంపుచుండిరి. 

"వేంళటరమణకా సి గారు ఎన్నడును తిరస్కారవాక రై a ఫీ 
మును నహిాంచినవారుగారు. ఒకనాడు కంచిలో వారములు 

చేయునొకయింట వృద్ధయొక లె కోపముతో వారం బ్రైంహాలు 

వస్తారు. ఒకరైనా విస్తళ్ళ్టు తెచ్చుకోరు. వీళ్లకు వి స్తళు కుట్టి 
ఎవి యు —౧n ౧౧ —0౧౧ ర్త 

వట లేకుండా చచ్చిపోతున్నాను అని వేంకటరవమణళా సి గారు 
లు (యో 

వచ్చుచుండగా వారికి విసంబడునట్లు వలీ కను. ఆవాక్యము విని 

వెంటనే ఆయన ఆయింట వ్ర, వేశింపకయే ఎచటికో పోయెను. 

వేళకు భోజనమునకు రాలేదు. ఉపాథా్యాయుండును సవీథ్యా 

యులును ఊరంతయు వెదుకసాగిరి. ఆ వృద్ధ యేడ్చుచు భోజ 

నముమాని వీధితిన్నె వై కూర్చుండెను. వెదుకంగా వెదుకంగా 

సాయంకాల నుగుసరికి ఊరిబయట నొక మతి చెట్టుకి ౦ద 

ఆకులుకోని కట్టలుకట్టి ఒకరు కి ంద వడవేయుచుండ నొక 

విద్యార్థి చూచి ఎవదో యని వరిళీలింవ 'వెంకటరమణకా స్త్రి, 

వెంటనే అంద అువిద్యార్థులునువచ్చిరి. ఉపాథ్యాయుండు ఆరోస, 

మునకును వటుదలకును చాల ఆళ్ళ ఏరఫివడెను. నాండు జు. 
లే థి 
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లందటును కూర్చుండి విస్తఠరాకులను కుట్టి ఆఅునెలలకు వలనిన 

విక ను ఆవృద్దయింట వై చిరి. ఆముసలామె నివ్వోజబోయెను 
wm CY థు €___ 

అది మొదలు వేంకటరమణకా స్తీ గారిని అందరును చాల మర్య్యా 

దగా మూడసాగిరి. ఇట్టియుదంతములు ఎన్నేనియు గలవు. 

వీరికి దయ్యుములందు గాని శకునములు మొచలై నవాని 
చు 

ఆశు శ జన ఇ జై యందుగాని ఎట్టినమక మును తేదు. విద్యార్థివళలో నే యొకవ్వుడు 

వీరికిని వీరితోడి విద్యాష్టలకును దయ్యముల విషయమై వివాద 
అధి ల్ల 

మేర్చడినది. వీరు అట్టి పవిచ్చినమ్దుకమునకు తావీయ' లేదు. అంతట 

విద్యార్థులందటును పం చెములు వేనీఫొని ఒక అమావాస్య నాండు 

రాత్రి శ్మ శానమునకు బయలుబెటిరి. ఒక్కొకరును చేత తమ 

'వేరువ్రాసిన తాటియాకు ఒకచీల, ఆకాటియాకును శ్ర శానను 

చెంత నొక చెట్టునకు కొట్టుటకు తాయి, వీనితో తరలికి అర్థ 
ర్వా షి 53౨ ప ల 

తా వేళ. అందబును కలసియే సపసృయాణ మైరి గాని నాలు 

గడుగు లిడిన వెనుక ఒకరొకరు వెనుకకు పోసాగి5. తుదకు 

వెంకటరమణ ళా స్త్రిగారు మిగిలిరి. ఖే రన్టముగాపోయి వల్ల కాటి 

చెట్టున ఆ తాటియాకును చీలతో కొట్టి ఇ్రటునటుమాడక చెను 

కకు తిరుగంగానే ఎవండో వెనుకనుండి వీరి వైపంచెను లాగు 

కొనెను. ఇంకను బాల్యమేగావున ఎవడో ేతాళుండని తలంచి 

సై పంచె వదలివేని తరగా నిల్లుచేరిరి. విద్యార్థులకు ఈవృత్తాంత 

మును చెప్పీ “వాస్తవముగా దయ్య మే యైయుండునా? అని 

యనునూనించుచు హ్రాద్దున విద్యార్థులతో పోయి చూడంగా, 

ఆ సై షచెనులాగినది దయ్యమునుగాదు  వీశాచమునుగాదు 
ర్త J] ? 
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వారు తమ వైపంచెమోదనే ఆ తాటియాకునుంచి చీలకొట్టి 
యుండిరి. అడిమొదలు దయస్థనులన్న నమ్మకము వూంర్థిగానే 

వదలివేసిరి. 

వేంకటరనుణశొ స్రీ గారు విద్యా భ్యాసానంతరము 

తొలుత మదరాసులో సంస్క తాంధ్ర ద్రావిడ పాఠశాలలో 

వ్రథాన వండితులుగాను, కాకినాడ స ర సంస్కృతీపండి 

వ నరసాపురం నార్మలు స్కూలు వ, థానోపాథ్యా 

యులుగాన్తు పోడూరు స్మూ_లు హౌడ్ల్ష రుగాను, సీమ్మటు 

విశాఖపట్టణము నార్శ లు స్కూలు పండితులుగాను, అనం 

తరము రాజమం డ్రి కాలేజీ సంస్కృత సృథానవండితులు గా 

నుండి రు 25 లు. విరామ వేతనముం బొందిరి, 

వేంకట రాయశా స్తులవారే తమతం డ్రి గారింగనార్చి ఇట్టు 

వ్రాసియున్నారు, 

* “నాయనగారు తాతగారివలెనే విద్వాంసులు అప్రతి 

గ్రావాకులుు, మవహోకుటుంబి, నిజువేదలు వైయాకరణ పతంజలి 

యనియు, వేదవ్యాసులనియు ప సృఖ్యాతులు, మవోరసజ్ఞులు, 

అద్భుత సాహిత్యమండితులు, నాజన్యవరమావధి, కిష్టులు, 
ee కరుణాపరాయణులు, య థాళ _క్టిక్యాగ్సి వారి 

సౌజన్యవి శేషములను ఎంత చెప్పినను తనివితీరదు. 
న న యల! 

క్ట శ్రీ శాస్త్రలవాశే కమ జీవిశచర్శిక్రను నాయొక్క_యుం ఇంకను 

తమశిమ్యులయు (వోద్బలమున (వాయదలంచి కొన్ని పుటలు చిత్తు నానీ 

ఓీపీకచాలమిచే త్యజించిరి. ఆందలిభాగములను ఇం ప Ts 
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నాయనగారు శిష్టు కృష్ణమ్వూర్సిగారికి గుంటూరు కాకి 
నాడలలో పరిచితులు. కృష్ణమూర్తి గారికి చిన్న యనూరి గారితో 
కాళహన్సి వెంకటగిరి సంస్థానములలో ఘర్షణ. కృష్ణమాార్షి 

గారు బాలవ్య్యాకరణమును హరి కారికలను వేర సంస్కృతమున 

అనువదించుట. వారి యసత్యవాదను. అట్లు చెయగూాడ 

దని “మా నాయనగారు కృష్ణమూ ర్రిగారిని "హెచ్చరించుట. 
, పట్టిసము పుష్కరాలలో అమృవారిసన్ని ధిలో కొండ 

మోంద గుడిలో తపస్సు-ఆబునూసములు. అనంతభట్ల సుబ 

హణ మనువేర శిష్యు(డొం, జువ్వలదిన్నె వా(డు, తెచ్చియిచ్చు 

దోనెడు రేగుబండ్లు ఆహారము. వేలు అన్నము లేదు, 
వారి శిష్యులు కాకినాడ పాఠశాలలో వారి యుదో|్టగమును 

నిర్వహించి జీతనముం బెచ్చి మా యింట ఇచ్చుచుండిరి,” 

నేంకటరమణశా స్తులవారు గొప్పవేదాంతులు, బుషి. 

తుల్యులు. ఒకానొక పాళశాలలో వారు పండితులుగా నుండు 

కాలమున పీ వ్రీన్సిపాలుగా నుండిన దొర యొకడు విరానుముం 

బొందయగా రొ త్తంగా నొకండు వచ్చెను. ఆ? సందర్శ్నము.న నంద 

యిశు ఆక్ట్ స్త వి వ్రిన్సివాలు దర్శనము చేనికొనికిగాని వేంకట 

రమణా స్త్ర గారు ఏ మాత్రము ఆతనిదర్శనము చేసికొన లేదు. 

ఒకనెల eee ఆదొరయే వారిని పిలిపించి నీవేల 

నూదర్శనమునకు రాలేదని వారిని అడిగించెను. అంతట శా తుల 

వారు 'నాథర్శమును నేను ఆచరించుచున్నాను. తమదర్శనము 

 జీయపూడదని లేదు. చేయవలెనని తోచలేదు” అని బదులు 
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చెప్పిరి. “మిము ఉద్యోగమునుండి నేను తొలంించిన నేమి 
నెదరు*ి అని యాతండు మరల నడిగెను. వెంటనే శా సుల 

వారు తడువుకొనక “జిహోవా” యని బదులుచెప్పీరి. దొరకు 

ఆశ్చర్య్యమును సంతోషమును కలిగినవి. వారు గొప్ప వేదాంతు 
లని ల్స్ హొంచి అదిమొదలు వారిని గారవించుచుండెను. వేంకట 

రమణశా స్తులవారు బై బిలు చర్చలను విశేషముగా వినుజిండు 
వారు. అందుచే 'జిహోవా” వారికి చిరవరిచితుండు. 

వీరికి నలువ్రురు కుమా _ర్లెలును నలువురు కొవూరులును 

జనించిరి. ప్రథమసంతానము కొమార. ద్వితీయసంతానమే 
శ్రీ వెంకటరాయశా స్త్రీ గారు. తృతీయులు వేంకటసుబ్బయ్య 

గారు. వీరింగూర్చి క థావళమున హెచ్చువ్రాయుదును. ఆటువ 

వారు ఎనిమిదిఫాపలలో చక్కని వైదుష్యుము సంపాదించి 

సువ నిదచరి త పరిశోధకులు గాను న్యాయవాదులుగాను వసి 
WJ @® \ pe 

రా 0 జ గాంచిన శీ వెంకటాచలముగారు. రాషతి వారు శ్రీ సూర 

నారాయణా స్తులవా రు. నెల్లూరు వెంకటగిరి రాజ పాఠశాలా 

ఛ్యావకులుగా నలువది సంవత్సరములకన్న హాచ్చుగా పనిచేసి 

స్తుతము నెల్లూర విరామముగా నున్నారు. 
నం. ౧౧ 

ఈవిధముగా పుత్రులను పౌ త్రులనుం గాంచి ఛా సం 

వత్పరములు జీవించి ౧౯౦౦ సం॥ మున “అనాయానేనమరణమ్, 

వినాడై న్యేనజీవనమ్' అని చెద్దలు వాంఛించునట్లుగా భన్యజిని 

తముం గడిపి, కుమారులపౌొండిత్య పరమోఛి తిం గాంచి, 

హర్షించి వండుముసలితనమున నొకదినను స. 

ళో 

న్ 
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అంట నందణుకును భోజనము లయినవెనుక నిముసములో 
తనువు చాలించిరి. తవుజీవితముంతయు నాథ్యాత్మక చింత 

యందే గడవిరి. నిరాడంబకజీవి, నెమ్మదిగాను చిన్న గొంతుకతో 

మాటలాడువారు. ఆమాటలలో  చవముత్క్కారమును వోస్య 

మును గర్భితము_లై యుండ్రెవి. కుమారుల కలవడిన వోస ఎక్టిథోర 

ణీయాంతయు వీరిచే. తెనుంగు! వబంధములలో నాము_క్రమాల్యద 

వీరికి అభిమాన గ్రంథము. అందును ఆని నిధెగేహసీమి యిను 

పద్యమును నిరంతరము వల్లించుచు అస్లు తామును నిరంతరము 

ఆఅతిధిసపర్య చేయుచుండకలయునని వాంఛించువారు. బెక్ట్ణి చిర 

కాల బద్ధశ త్రువులనైనను మిత్రులనుగా నొనర్పువా రని మా 

తాతగా నాకు చెప్పియున్నారు. వారిసౌజన్య మట్టిది. ఆనవస 

రపు వాదములలో పాల్లొనలేదు. వీకు రచించిన గ్రంథములు 

"రెండే..__అత్త్మబోధ వివరణము, లఘున్య్యాకరణము. ఫా 

గృంథర చనకును పూనుకొొన లేదు. కాని ఆకొజంతను వారి పద్ద 

కుమూరులు తీర్చిరి. 
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| జట వేంకటరాయ శా సు లవాది బాల్యము 

శ్రీ వెంకటరాయశా స్త్రి గారు ౧౮౫౨౩ సం!  డినంబరు 

౨౧ తారీఖున ( ప్రమాదీచసంవత్సర వార్ష శీర్ష బ ౬ లు బుధ 

వారము మదరాసులో జనించిరి. అప్పుడు వీరితం డ్రి గారు మద 

రాసులో టం లై పాఠశాలలో పృథానపండి 

తులు. తర్వత "రెండేండ్ల క వెంకటరమణశా స్తులవారికి కాకి 

నాడలో నుద్య|్యోగ మెనది. వేంకటరాయగణౌా స్రులవారి బాల్య 

మంతయు తండ్రి గారితో కూడ నాం ధ, దేశమున పలుతాన్రుల 

గడచినది, 'బాల్యమునుండియు కంటంబడిన వస్తువును కనులార. 

జూచి చెవులం బడినవానిని చెవ్రులారవిని ఆనందించి ఉత్తర కాల 
త క వ 9 pa వ త g rn జో మున గ్ర న. ఆ సునిశి తబుద్ధిక అన్నియు జ్ఞాపక 

ములే. రసాత్త్మకవాక్య మేది ఆయన చెవిస్టీంబడినను మజి యా 

హృదయమును విడదు. ఆంధ దేశమును వర్ణింపను ఆంధ వతి 
wy) లె WIN) 

భను లోకమునకు _ప్రకటింపను వారికి బాల్య మంచే ఆశజనించి 

నది; ,పృతాపరు ద్రీయ బొబ్బిలి యుద్ధనాటక ములందు రూపు 

దాల్సినది. 

ప్రతాపరు దీ యనాటకరచనావీజము వారి హృదయ 

మున వారి యెనిమిదపయేటనే పడినది. వ తావరు దీ య నాటక 
యా 

2 శ స్ట 9 (6 పృథమము ద్ర ణావ తారికలో నిట్లు ,నాసీనారు. “ఓరుగంటి 

ప్రతాపరుద్ర మవోరాజును తురకలు ఢిల్లీకి ఖయిడ్లు కొని 
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పోయిన కథ లిఖతముగాని ము చి తముగాని నాకెచటను దొరక 

లేదు. నే నెనిమిదేండ్రవయసున నుండగా మానాయనగారు 

"వేదము వేంకటరమణశాొ స్తులవారు తమమి త్ర బృందములో 

నీకథను ప్రస్తుతించునవుడు నేనును వింటిని వారుచెప్పుటలో 
నీకథ అరగంటకూడ పట్టలేదు. ఇటీవల నేను ఆం ధ్ర జనవినో 

దినీ ముద్ర ణాధికృతుండనై యుండంగా 1833 సం॥ మున ఈ 

కథను నాకుదోచినట్లు విరివి చేసి యల్లి క థారూపమునం బ్రైచు 

రించి యుంటిని. పీమ్మట 1396 సం॥ జూలై నెలలో దానిని నాట 

కోచితముగా రూవుచేసీ ఈ నాటకమునందలి గద్య భాగమును 

మూ త్ర ము వ్రాసి నామిత్రు లకు జూవపితిని...... స్ట 

మేకటరమణకశా స్తులవారికి వెదాంతులు నలున్రురు 

శిష్యులు నిరంతరము వారితో గోష్టి సలుపుచుండు వారు. ఒకరు 

నుసల్తాను "రెండవవారు చాకలి మూండవవారు క్రీ శయన, 

నాలవ వారు బ్రాహాణులు,. సాయెబుగారు తమ మత గృంథముల 

లోని వేదాంతవిషయములను చెప్పుచు “ఆ అశాబ్వియా దేవం 

లో వఖ్వఖీర్” అను నీతీరున మాటలాడుచుండువారు. ఆ 

ఎనిమిదేండ్డ వయసున _సామెబుగారిమాటలు వేంకట రాయ 

శ్రా స్తులవారికి వింతగా కనంబడినవి; హృదయమున నెలకొన్న వి. 

ఇట్టి సాయెబుల నెందజనో కనియే ప్ర 'తావరు చీ య మందలి ఆ 

మహమ్మదీయ పాత్ర, భాషితములను వ్రాసితి మని వాలే చెప్పి 

యున్నారు, 

శా స్తులవారిక్ ఆంధ్రా భిమానము హాచ్చు. లాల 
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ద్రావిడులయింటం. బుట్టినారు; నియోగుల (తేలుగు వారి యింట 

వెరిగినారు వారే యిట్లువ్రాసియున్నారు. “మదీయ నరసావూరు 

చరిత్రము--- ఉపనయనమునకు మునుపటిది. ఉపనయనము 

గ ర్యాష్ట్రమమున మల ల్ల య్య పౌ ళేములో. పు నిపాక లచ్చన్న బాబు 

గారు శే శేషమ్మపిన్ని గారు, చంద మత్తయ్య, రవణప్ప త్రయ 

వారికి గోసమ మృద్ధి, వేరినమైయ గవీనము చక్ర కేళి యరంటి 

యాకు. అ రేది 12 సం. యనంతరము కూడ యథావపూర్వ 

ముగానే యుండుట. నెమళ్ల గొవ్పయారామము. మా నాయన 
గారు కావురమున్న యింటివారును పులిపాక వారే. కోడలో 

కరాంతురో అన్న పూర్ణ మ. అత్తగారు రవణమ్ము. ఆమెకు కుడిచేతి 

బొటన వ్రేలికి రెండుగోళ్లు. ఇరువురును వితంతువు లే బ్రంటియద్దె 
ర ౧. వారు రాత్రి చేనీకొను ఉప్పుపిండిగాని రొశ్చైగాని నా 

తమ్లులకు తప్పదు. ఈచెప్పిన మూండు కుటుంబములును అభేద 

వతివత్తితో అత్యంత మైత్రి, తో నుండినవి. వారి యాయింటికి 
పిశాచ ప్రథ. ఆ వీశాచములు మేముపోడూరికి పోయినత ర్వాత 

ఆయింట నివసించిన వారిని వీకుకొని తినుట == వేంకటరమణ 

శా స్తులవారు నమూవారు అందుచే వారిని వమియు చేయమై 

'తిమి అని పిశాచములు వాదించుట. 

అన్న వూర్లమ్మగారి యింట వెన్నీళ్ల ప్రాయ్యిలో టపా 

సులు కాల్పీనందుకు నాయనగారు కొజకచ్చు శెతంగొని నన్ను 

జూడుటకు తలుముకొనివచ్చుట. నేను నెలబావిని దాంటి అం 

దులో పాతము తప్పించుకొని తహాళ్ళీలుదారుగారి p చ్చేరికి 
A 
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పేయి నాయనకు రుర్ జీతము త్యంవుండని కోరుట కొజుకంచు 

ఆనంగా వారిక్ అర్థము తెలియక కొంతచకర్చయు పరిహాసమును 

జరుగుట. 

మె లరువొకగారు రోజూపుష్పములు--గోచిలేని చిన్న 

దట్టి. దొరవారి యాతేవము. అవధూతాశ్రమము అని నేను 
త జిగా దొరవారు సమాథాన పడినట్లు నటించుట. ఒక 

నాడు రా త్రి నాయనగారు నన్ను విథిలోనికిత్రో,సీ తలుపు 

వైచుట అంతట చింతాతయ్య గారి యింటికి పోవుట. 

నూపారుగు ఎడనువై పున గోశేటివారు వారి యింట 

దొండపాదులు మెండు. సదా ఆదొండవపిందెలను కాయలను 

నేను భతీంచుచ్చుడుట. మాయింటికి కుడివైపు పొరుగు శేవు 

వారు. "రేవు సీతమ్మగారు మా నాయనగారికి రు 120 అప్పి 

చ్చుట---ఆవైకిమిచ్చి నాయనగారి యు ట్ర మరు నొక యుపా 

దాన బ్రాహణుని, వడ్డిగొనుటయె గాక ని త్యాతిథినిం తో"లంగిం 

చుట. పులిపాకనారు మాకు సదా టైద్ధోము చేయించు 

చుండుటు. 

పోడూరు-.సోంభ ట్ల వెంకటజ్ పోగ య్య గారు మా 

నాయనగారియొద్ద నైషధము చదునుచుండిరి. రాజులు కొం 

దటు వసుచరిత్ర చదువుచుండిరి. వెంకటసుబ్బయ్యకు గడ్డి మేటి 

సాండి వెంటివట్టుకొని దిగుచుండంగా జాణీవడినందున చేయి 

విటీగినది. దానిని ఒడ్డూరను గ్రామములో రాజులు కట్టి కుదిర్చి 

నారు. అక్కడ వతి తరగతిలోను నెనే మొదటివాండను. పై ఇ అ | త్ 
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తరగతిలో , నన్ను వేయంగానే క్షణములో నేనే మొదటివాండ 

నగుదును. మణ్ నాతాన్ర తప్పింప నొరుల తరముగాదు. నాకు 

ఒక మాటుచెప్పిన చాలును, ఒకమాటు చదివిన వచ్చును. నాకు 

సులువుగ రానిది గణితము, కుదురనిడి చేతివ్రాత. నేను దెబ్బ 

లెటుగను. అబద్ధము శావ్పను. సాలాఖరుపరీతులో నాకు పు _స్హక 

బహుమానము, For General Proficiency అని “దానీ 

యిచ్చినారు. 

ఉపనయనానంతరము --- తాతగారు సం థాస్రనందనము 

చెప్పుట నేను నోటవెప్పుచు చేతులతో సంధోర్టదకమును కాలు 

వలు పాజీంచుట. . .లేనవ్చువారి యింట నొకవంతులు సర్కారు 

దోోగస్టుండు. సేగు కస్తూరివారు. త ద్భార్య "కేసును. ఆమె సం 

స్కృతమున  విదుషి. ప్రతిదినము రాత్రి మానాయనగారి 
భోజనసమయమున వచ్చి వారితొ * సంభాషించుచుండును. 

తద్భ ర్త ఆమెను మానాయనగారితో వ్తట్లు విడా్రవ్యాసంగము 

నేయుటకు అమే.వీంపక వై గా సంతోషించుటో 
శ్రా శ్రీ గారు రాజమం డ్రిలో నుండగా మితిమోరి బోటు 

షి కారులు పోవువారు. ఒకొక పడు రాత్రులు సయితము ఇంటికి 

రాకయే తిరుగువారట. వీరికి వీరితమ్ములు వెంకటసుబ్బయ్య 

గారు నిరంతేరముతోడు. వారికిని శా స్తులవారికిని వయ సున 
ఎక్కు_డుభేదము లేదు. ఒకమారు వీరిరున్రురును కొందలు 

న్నేహితులతో గోదావరిలో ఈత పంచెములు వేసికొని 

అవలిగ ట్టునకు ఈందసాగిర,  కొంతదూర మందు నప్పటికీ 

"ఇ 



౨-వ్రకరణము. బాల్యము. శ 7 

ఆన్నే హితులు ఒకరొకరుగా వెనుకకు జారుకొనిరి. తుదకు? స్తుల 

వారును వారి సోదరులును మిగిలిరి. వీరికి అభిమానము ఎక్కువ. 

వెనుకకు పోయిన పరువులోవ మని యీందుచునేయుండిరి. 
లోంత్సు కాలికి నేల యందదు. ఇందులో శా స్తులవారికి ఈత 

సరిగా రాదు. వారితమ్తులకు చక్క_ంగా వచ్చును. వారు వీరిని 

పట్టుకిని ఈదు చుండిరి. శా స్తులవారి దోవతి వీడిపోయి కాలికి 

చుట్టుకొన్నది. ఇశ ఆ యీంతయు అసాధ్యమే. అంత వారు 

ఈద లేక తమ్మునితో “ఒరేయి నన్ను వదలివేయి, నేను చచ్చి 

పోతాను, నాకు ఈదినం గండం, నువ్వొందుకు నాకి సం చచ్చి 

పోతావు?” అనిరి, “ఆ! మిమ్మల్ని వదలివిడ తానా?” అని వెం 

కటసుబ్బయ్య గారు మెల్లగా కాలికి నేలతగులునణకు వ యా 

సతో కొనిపోయిరి. అక్కడ సరిగా కంటివణుకు నీరు. వృవాహము 

వేగముగా లాగుచుండెను. అలనీపోయినారు. వా _స్తవముగా 

శ్రా స్రులవారు నాడు తాము చనిపోవుచున్నా మనియే తలంచి 

నారు. ఇంతలో దూరమున పడవ యొకటి కనంబడినది. “పడ వోయి 

పడవ, ఓయిపడవి అని ఇరువురును అజచినారు. రెండు వర్యాయ 

ములు వీరిమాటలు వారికి వినణడ లేదు. త ర్వాత విని, వీరు 

గుడ్డను వండి విసరంగా మూచి వడవ వాండ్రు వచ్చినారు ; 

“పంభ్రావులయా, ఏంపనయా గోదారిలో అని కసరుచు ఎక్కించు 

కొని గట్టు చర్చిరి. 

ఇంతలో నెవరో వారి తండ్రి,గారికడకు పోయి వారితో 

sts శ మోాకొమాళ్లు ఈతేపంద్యా్యాలు వేసుకుని 

ఠి 
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గోదావరిలో ఈత్తున్నా రండి, నడివరదలో ఉన్నారు. కూడా 

వెళ్ళీ నవాళ్లంతా వెనక్కు. వచ్చేశారండి. మావాళ్లు మా త్ర 0 

అమాంతంగా చచ్చిపోతున్నారు.” అని చెప్పిరి. “డాం.” అని గం 

ఫీరముగాను కోవముగాను చూచిళేగాని తండ్రిగారు మే 

వియు బదులు చెప్పలేదు. మణీకొంతనేపటికి ఆ ఆ మనుష్యులే 

వచ్చి 'ఎవరోచూచి బోటులో ఎక్కించుకొన్నారండి, వస్తున్నా 

రండి. అని చెప్పిరట. “వస్తున్నారూ? నర అని బదులు చెప్పి 

నారు తండ్రిగారు. కొమారులు ఇంటికివచ్చిన యనంతరము 

వారిన్ ఈవిషయమైనను వా రడుగ లేదు. కొమాళ్లును భయపడి 

తండ్రిగారి ఎదుటికి పోలేదు. 

ప తాపరు ద్రీయము రచించునెడ విద్యానాథ పాత్రను 

నిర్మించుచు ఇదంతయు జ్ఞ ప్తికిందెచ్చుకొని విద్యానాథునికి చేర్చి 

సంవిథానమల్లినారు. గోదావరిపై వారికి మక్కువయట్టిది. 
ఒకపాటి మూాటనినరు శా సుల వారికి చాల్యమునుండియు 

కలదు. అల్లాడి సదాశివశా స్తులవారు, త ర్వాత ఫా స్తులబారికి 

క్నశురుల్కు బాల్యములో నే యిల్లువదలి ఓడనెక్కి కటకము 

బరంప్పరము మొదలయిన ప్రబేశములకు పోయి వ్యాపారము 

వేసి నిశేషధననూర్జి ంచి, వెంకటరమణళా స్తులవారు విశాఖ 

పట్టణములో నుండగా, ఇంటికి నెల్లూరి సీనుకు మణులు చుండిరి. 

న శా స్తులవారిని వరాచుటకు మార్ల వాడుగుచు 

ఒక వీథిచివరను చేంకటరాయ శ్రా స్తులవారిని చూది పోలిక చేత 

ఊహించి “బాబూ, నువ్వెవరిఅబ్నాయివి?” అని ప్రశ్నించిరి. 
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అప్పుడు వీరికి ఎనిమి దేండ్డుండును, “ఎవడో ఒక వెణీముండా 

కొడుకు. ఎవడై లే నీకేమి?” అని బదులు చెప్పిరి. ఇంచుక మైనను 

సజాశివశా స్తులవారి పటాటోసమునకును పరివారమునకును 

జంకలేదు. బ్రిదికూడ వేదమువారికి తగినక్షేయున్నదని తలంచి 
ఆవెనుక వెంకటరమణళాస్త్రు లవారిని దర్శించి “ఆ వెజీనుండా 

కొడుకు వారి కొవూరుంచేయని వారు శెలిసికొనిరట. 

ప్రతాపరు త్రీ యములో వెళ్ణి వాడ, “నేను కండచీమను, 

ఏమనుకున్నా వో? పట్టుకుం కే వదలను” అని శిష్యులను చెవరిం 

చును. విశాఖపట్టణములో వీరు నివనీంచిన యింటి పొరుగింటి 

యాతండూ, ముసలివాడు, తన పడుచు థార్యసు ఈవాక్యము 

నే పలికి నిరంతరము బెదరించుచుండువాండట. జ్లాపకముం చు 

కొని తవమూహాగానుండినందున వెజ్సవాని!ి తగిలించినారు. 

బొబ్బిలియుద్ధ నాటకములో ఐదవయంకమున నీఫాయీలు 

తిరుగబాటు చేయుచున్నారనియు, సాఠాయిలేనిది వారు 

యుద్ధముచేయరనియు ఒక సిఫాయి బున్సికి నివేదించును. 

“బుస్సీ-అవ్రను మామాటగా బొడ్మికతో వారికి 

సారాయి మామూలు కొలంత ప్ర కారము ఇమ్మని చెప్పుము.” 

అనిచెవ్వును. ఈ “బడ్డి కో అనుపేరు విళాఖపట్టణములో 

నొక సారాయి దుకాణదారుని కుండౌను. వినిన రొ శత్తలో చాల 

వేడుకగా నుండినందున సమయము దొరకినవ్పుడు ప్రయోగించి 

నారు. 
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విశాఖపట్టణములో ఘనవండావారని సు 

కుటుంబమువారు ఓడ వ్యాపారు లుండిరి. కాలక్రమమున 

వారి యమైళ్వర్యమంతయు నళింవంగా నా పరంపరకుం జెందిన 

కడపటి బ్రాహ్తాణుండు కాశీయాత్ర, పోయెనని ఆ దినములలో 

ఆయనంగూర్చి కథలుగా చెప్పుకొనువారట ప్రతావరుద్రీయ 

ములో చతున్ధాంకమున విద్యానాథుని యుగంధరుండూ న్ 

ప్రథ మాపాథా్య్య్యయులు ఘనపండా దిగ్బిజయ జె స్యెతిషికులు 

'నేమనూః అని యడుగును. వాస్తవముగా వ్రతావరుద్రుని 
కాలమున నట్టివాండు లేడు; ఆతండు విద్యానాథునికి గురువు 

నుంగాడు. శా స్తులవారు తమ సమకాలికుల నామభేయమును 

చమత్కారముగా నిచట ప్ర యోగించినారు 
ఆ నాటకమం చే అష్ట్రమాంకమున సుల్తానుముందు నర్షకు 

లాడించిన నాటకమున నిఫాయి పా త్ర ములు *మనము గులాం 

ద_స్త శ్రైర్మునిపీ. చేతకట్టించుకొన్న పాట'కానిత్తామురా" అని 
పాడుదురు. ఈమునిషి శా స్తులవారికి సమకాలికుడు. 

శా స్త్రులవారు జంగముపాటలు వినుటకు చెవికోనీకొ నెడి 

వారు. వానిపై వారికి త్రీ తిమెండు. బాల్యములో జంగము 

పాటలు ముష్టి వారిపాటలు, పడవవాండ్ర, పాటలు ఒడలు తెలి 

యని యావేశముతో విని కంఠస్థములం జేసినారు; తమ నాటకము 
లలో రసాత్మక మైన యీాగ్రామో్య కులకు ఎర్కు..వతావాసంగి 

నారు. శ్రీ ఛా స్రులవారి యుపన్యాసములయందును, నాటకము 

లయందును మెండుగా వోస్యరసము స్ఫురించు చుండు ననువిష 
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యము ఎల్ల వారును ఎణీంగినదే. ఇందులకుమొదటికారణము 

శా స్తులవారే. వారి మాటల థోరణియట్టిది. గొప్బ వాస్ట్రకరణ 

విషయములను గుణీంచి యుపన్యసించునవుడు సయితము శ్రోతలు 
కడుపులు చెక్కలగునట్లు నవ్గవలసీనబే. మాటవడియు తడవ్ర 

కొనక జవాబు చెప్పుటయు ఖా స్తుల వారికి సహాజముkు. శాస్త్రుల 

వారి “నాటకములు లోకస్వఫావానుకరణములు. లోకవృత్తాశు 

కరణమునవారిది మొదటిచేయి. మాటలును చేష్టలును బ్రితరు 

లవి అశ్లు అభినయించి చూవగలిగినది వారిళ క్రి. శా స్తులవారి 

నాటకములు అంతటి వ్ర సిద్ధిని చెందుటకు ముఖ్య కారణము 

వారి పాత్రాచితభాప. సాయెబులు, చాకళ్లు, మంగళ్లు, పామ 
రులు, విద్యావంతులు, బాలురు, స్రీలు, అరవలు మొదలై న 

వారి గ్రామ్య భేదములను మెలంకునతో కనివట్టి తమనాటకము 

లో వ, యోగించియున్నారు.. ఈ గ్రామ్యు భేదముల నన్ని టిని 

తమ 'చాల్యమునుండియే కనివట్టుచువచ్చినారు. ఇదియే ప్రతిభ, 
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ని ద్యా భ్యా సము 

పృతిభావంతులకు విద్య బంగారమునకు మెటుగువం 

టప, శా స్తులవారి విద్యయంతయు సయంకృషి యే; తం డ్రి 

గారికడ చదివినది చాలతక్కు_వ. అందుల కుదాహరణముగా 

సేయుదంతమును వారుచెప్పగా వింటిని. వేంకటరమణశో స్తుల 

వారు, వీరిని వేంకటసుబ్బయ్యా గారిని వీలిచి సంస్కృతము చెప్ప 
(దలంచి హితోప దేశమును పాఠముచెప్ప నారంభించిరి. ఆటలవై 

నను వీథులు తిరిగి వేడుకలు చూచుటయంచేగాని ఇంకను చదు 

వ్రులమోాందికి శా స్తుల వారిదృష్టి పోలేదు. తండ్రిగారు 

ల్ల అసాధనా విశ్తహీనా షస. స్ఫువ్భా త్తమా। 

సాధయ న్య్యాథు కార్యాణి కాకకూర్మమృగాఖువల్ 1 

అను న్లోశమునకు చమత్కారముగా నీ క్రింది విధమున నర్థము 

చెప్పనారంభించిరి. 
“ అసాధనా=సాధనములు ేనివారున్నూ, మోవలెనే, 

మీకు సాధనాలు లేవు; విత్తహీనాః = డబ్బు లేనివారున్నూ, అది 
న్నీ మావలెనె, మోకుడచ్బెక్క_డిది, వట్టి దరిద్రులు; బుద్దిమ న్హః= 

బుద్దిమంతులున్ను (ఇది బహుశః తమవలె నేమోయనితలంచి 

కొమాళ్లు కొంచెము మనను తృ ప్టిచేసీకొనిరి ఇది పోవే 
అనుకున్నా రా ఎంతమాత్రంకాదు, మోకు లెలివెక్కడిది; సుహృ 

_త్రమాః = మంచిస్న హితులున్నూ, ఇదిన్నీ మోన లెశాదు, మొ 

కు స్నెహం బొ త్తిగాలేదు, నిరంతరం కొట్టుకోవడమే మాపని” 

అని యీతీరున కొనూరుల కిరువరకును పాఠము చెన్న నారంఛిం 
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చిరి. “ఒరేయి, నునకక్క_ర లేదు ఈచదువు”, అని కలియబలికికొని 

శా స్తులవారును వారి సోదరులును మజీ తండ్రి గారికి కనబడక 

తిరిగి ఆ “చదువు 'ను తప్పించుకొనిరట. ఆప్పుడు శా స్తుల వారికి 

దాదాపు పండ్రైంశు సంవత్సరము లుండును. ఇదియే వీరు తం డ్రి 

గారికడ కూర్చుండి చదివినదంతయు, త రాతి పాండిత్య మంతయు 

స్వయంశృషియే. 

పెద్దవారైన వెనుక తండ్రిగారు వినునట్టు బిగ్ధరగా 

చదున్రకొనుచు అర్థము చెవ్చుకొనుచుండుటయు, ఎచ్చటనై నను 

వీరు తస్పిపోయిన తండ్రిగారు 'ఆీ, అనుటయ్సు వెంటనే వీరు 

దిద్దుకొనుటయు జరుగుచుండెడిది. ఎప్పుడైనను సందేహము లుం 

డిన నడుగువారేగాని అక్షరమక్నరమును తండ్రి గారికడ నేర్చు 
కొనలేదు. 

విశాఖపట్టణము నార్మలు న్మూలులో ౬ రులు, స్ట్రయి 

వెండు వై (విద్యార్థివతనము చదివి అట మెట్రిక్యు లేషను 

(౧౮౬౯ సం) మొదటి తరగతియం దు_త్తీర్లులై ర. శా స్తులవారు 

మెట్రిక్యులేషను వరీశుకుపోవుటకు మైకము కట్టవలసీవచ్చినది. 

తండ్రిగారు మైకము చెంత లేక ఒకానొక పెద్దనమునుష్య్యని చేబదు 
లడిగిరి. అతనికి శా స్తులవారనిన కిట్టదు. “అయ్యా! ఎందుకండీ, 

మంచిడబ్బు పౌాడుచేసుకుంటాగు? మీఅబ్బాయికి పారిసుకాదు, 

వృథా.” అనెను. అంతట వేంకటరమణశా స్రులవారు కొమారు 

నితో “ఒరే, నాయనా, నీకు ప్య్యాసు కాదంటాడురా ఆయన ఎం 
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దోకుదండుగ, మంచి డబ్బు పాడు చేసుకొంటారు,” అని అడుగు 

తున్నాడు” అనిచెప్పిరి, “నాకు ప్యాసుకాకపోలే మెవడికి 
అవుతుందో చెప్పమనండి చూతాం?” అని వేంకటరాయశాస్త్రి 

గారు కోబముతో పలికిరి. * మోాఅబ్బాయిక!ి ప్యాసయిే నాచెవి 

కదపా యిస్తాను.” అని ఆవంతులు పందెనువేసెను. సరియని వై 

కము కట్టినార్కు శా స్తుల వారికి చక్క_గానే ప్యాసయినది. పైగా 

మొదటితరగతి. అపుడువారు నుదరాసులో చదువుటకు వచ్చి 

యుండిరి. తండ్రిగారికి వైకము పంపి ఆతనికి బదులిచ్చి వేయు 

మనియు వంచెము ప్రకారము ఆతనిచెవి *కదపొాి తీయించి 

పార్చెలుడ్వారా తమకు పంసవలనీనదనియు వ్రాసిరి. కాని ఆ 

పంతులు వంవలేదు. *కదపోి శ బమును అపుడు తాము గృహించి 

నట్టు ఈకథను వారుచెప్పగా వింటిని. 

శోఅనంతరము పది పదునొకండు రూప్యనుల స్థ్రయిపెం 

డుతో మదరాసు నార్భలుస్కూలులో చదువుచు య్రైనింగు 

పాందుట _అచట బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులవా రు 

ప్రథమాంధ్ర పండితులు చదలువాడ సీతాశానుశా స్రులవారు 

ద్వితీయాం ధ్, పండితులు. ఇరువురుం బ్రామాణికులు, ఆం థ్ మున 

గొప్పపండితులు. వేలు పిళ్ళ లోనగు యాప్పాణపు( లీస్ 

యనులు సంగీతలోలురు ఈ సీతారామాచార్యులతో చెలిమి 

చేసికొని వీరి ప్రతి శనివార వేశ్యాదిసంగీత గోస్టులకు చందా 

దారులై 'వచ్చుచుందురు. 
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క_ ప్రకరణము. Wal శ వర్త్. 

(| ముత్త్య్యాలవేటలో తొలుత నంస్క్య్వ 

పాఠశాల యుండెను. డానికి మా నాయనగారు కక్ష సనక సి 

రమణా స్తుల వారు వ,థానపండితులు గా నుండిరి. రూ 

చార్యుల వారు ఆం ధ్ర వండితులు, తోటపల్లి నీతా రామయ్య గారు 

ద్వితీయాం ధ్రవండితులు. అరవమునకు జ్ఞానసుందర పండా రాదు 

లుండీర. నూనాయనగారు శా స్రోకాశారనిష్టులు, అసత్య 

దూరుల్కు అ వ్ర తిగ్రాహకులు, వాషకరణమున అవరవతంజలి 

యని వేరొందినవారు, సీతా రామాచార్యులను ఆంధ విద్యకు 

మెచ్చియు ...లంవటు(డని విగ రై ంచుచుండిరి. అందువలన . 

నీతారామాచార్యులవారు తమ శనివారపు సంగీతగోస్టులకు 

నన్ను పిలుచుట లేదు. అట్టివానికి నేను పోవుటయులేదు.” 
శా స్తులవారు ఆపాఠ శాలలో చేరిన మొదటిదినములలో 

ఆచార్యుల వారి పాండిత్య్యాతిశయములను చక్క_(గ ఎలుంగ 

నందున వారిని మాటిమాటికి పృశ్నలువేసి వేధించుచుండు 

వారు. అటుపిమ్మట తండ్రిగారి కడకు పోయినప్పుడు ఈసంగతి 
చెప్పగా వారు నవ్వి “నీవు పొరపడితివి వారు అంధ్రములో 

వమువోవండితులు” అని వచించిరట. శా స్రులవారు ఆచార్యుల 

వారిని మరల దర్శించినపుడు తమ యవినయమునకు క్షమాపణ 

కోరంగా వారు “నీవు గడుసువాడవు” అని అభఫినందించిరట. 

వూ స్రులవారు ఆ పాఠశాలను వదలిన చాలకాలమునకు మరల 

గురువర్యులను దర్శించి తమకు య్ల్తూగరతొవ త ము నొకదానిని 

దయచేయుం డని కోరినప్పుడు వారు ఈ జమా ణ్యాన్ళాయ 
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“వది వేదము వెంకటరాయశొ స్రులవారి యోగ్యతను 

తెలియంజేయు పత్రిక. ..... వీరు కొన్ని యేండ్లకుముందు రమా 
రమి ఒకటియునర సంవత్సరము నార్మలు స్కూలులో నాయొద్ద 

తెనుగు చదువ్రుచుండిరి. అదిమొదలు నేను వీరిని బాగుగ 

గు-రెలుంగుదును. చదువునప్పుడు వీరుచేయు నిద్యావిషయక 
మైన ప్రశ్నలకు సదుత్తరములుచెప్పి వీరిని సమాథాన వటిచి 
నాపాండిత ఫ్ట్గో రవమును మాటిమాటికినసి నిలువ బెట్టుకొనవ లసి 

వచ్చుచుండెను, ....... టట వటం నత ౧౮౮౨. 

౧౮౭౫ సం॥ శా స్తులవారు రాజమం డ్రిలో ఎక... మ్మ్ 

పరీక్ష నిచ్చిరి. వారి ప్రిన్సిపాలు, దొర యొకడు, ఎందుచేతనో 

వారివై ఆదినుండియు గంటువహించి యుండెను. పరీశు వోలులో 

చా స్రులవారు తెలుంగు పవరుకు జవాబువ్రాయుచుండిరి. వరాండు 

గంటలకాలము. మొదటి రెండుగంటలు పరీతు వ్ర శ్నలను 

అపార్థముచేసికొొని జవాబులను తప్పుగా వ్రాసినారు. రెండు 

గంట లై పోయినవి. వెనుక మేలుకొని మొదట వ్రానీనదంతయు 

కోట్టి వేస్ అదంతయు మరల వ్రాయనారంభించి ఇచాలవడిగా వ్రానీ 

నారు. కాని ఆటవెలంది తేటగీతి లక్షణములు వ్రాయవలసి యుం 

'జెను. “ఇనగణత్రయంబు నింద్ర ద్భయంబును” అనివ్రాసినారు. 

గంటవినంబడినది. “హాంసపంచకంబు నాటవెలంది" అనివ్రాసీనారు. 

దొరచూచి వేనా లాగుకొని పోయినాండు. అంతట చిటికెన వ్రేలు 

నీరాలోముంచి “ నూర్యుండొక్కరుండు సుర రాజు లిద్దరు స 
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అనివ్రాసినారు. “నింకా వ్రాస్తున్నా వా? అని, దొర నిరాబుడ్డి ని 

ఎత్తుకొనిపోయినాండు. చిటికెనవ్రేలికి ఎంగిలి తగిలించి తడిచేసి 
'దినకరద్గయంబు తేటగీతి అని వూ్చిచేసినారు. దొర యీ 

మారు తెలివిగా వేపరునే ఎత్తుకొని పోయినాడు. ఈ గందర 

గోళములో శా స్తులవారు తమ నెంబరు వ్రాయలేదు బ్రింతేటి 

పృయాసయు నిషృులమగును. సగముదూరము ఇంటివైపు 

పోయినవారు వెనుకకువచ్చి వూ్యనునుప్రార్టించి దొర లేనప్పుడు 

పోయి తమ నెంబరువ్రానికొని యింటి కరిగెరి. 

ఆంధ్రసారస్వత సభవారు వీరికి మహాోపాథ్యాయ బిరు 

దమును 1116.రు., ల నొసంగి సత్కరించిన సమయమున సభలో 

నిట్లువెవ్పీరి. * 18/75-.వ సం, ఎఫ్. ఎ, శై విశొఖవట్టణముజిల్లా 

నరిసీవట్టణము _ అనిస్టంటు క ల్లెక్షరు కచ్చేరి లోని యముదోర్టగ 

మును మూనుకొ"ంటిని. ఆం ధ్ర ము, ఆంగ్లము, గణ్తము---అను 

మూంబే విమయములచే ఎఫ్, వ, లో గెండవతరగతిలో ర్.వ 

వాండనుగా జయ మొందితిని” అని. 



ర_ వ్ర కరణము 

ఉ దో గదశే 

ఆదినములలో ఎందటు పరీక్షలో తేరిన నందణుకును 

ఉద్యోగము లిచ్చుచుండువారు. ఆపరీకులో ను త్రీర్ణలయిన 

వెనుక దొర థా స్రులవారిక్ ఉద్యోగ మునకు సిఫారసుచేయ లేదు 

శా స్త్రులవారు వెంటనే = వై దొరలకు వ్రానీకొనిరి. సై దొరలు 

స వీరి ఓ చ్చీ సహ స చెంకే, మనము 

చెప్పిన పనులు చేయడు, అధికప్రసంగి అతనికి రాజమండ్రిలో నె 

ఉద్యోగము కావ లెను, మనము పంపిన యూళ్ల కంతయుపోడు,” 

అని బదులు వ్రానె నెను. శౌ స్తులవారు వ్రదంతయు నబద్ధమనియు, 

ఎచటికి వొరలనమునారు "సంపుదురో ఎంత జేతమునకు వంపు 

దురో అన్నిటికిని ఒప్పుకొని యున్నారమని చాలవిసయ 
ముగా వ్రానికొనిరి. అంతవిధిలేక శ్రీకాకుళము హోస్కూ 
లులో కడపటి యుపాథ్యాయునిగా పన్నెండు రూపాయల 

జీతమునై శా స్తులవారిని నియమించిరి, ఇది యొకని శషము, 

ఎఫ్ వీ, ప్యానై అంతకొంచెము పాటి జితమునకు ఆంధ్రు 

'లెవరును ఉద్యోగము చేయువారు "కారు. శ్రీ కాకుళములో కొం 

దలు శౌ స్తులనారిని “ఏమండి నా సులవారూ, ఎఫ్, వ.) చదివి 

ఇంత కి(ెద్ది జీతానికి ఎలాగొప్పుకొెని ఒచ్చారండీ? మేము వెళ్ళ 

మండి, గిరారుద శ్రీ ణాది వాళ్ల ౦డి, నెల్లూరు నీమనించి ఇంతదూరం 

ఈరవంత జితానికోసం వఇచ్చారండీ? అని యడుగువారట. 
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శ్రీకాకుళములో సెద్దమనుష్యులొకరు ఉచితముగా గది 

పు. వారివీల్ల లకు చదున్రులుచెప్పుచు, వ్రబంధనులు పఠిం 

చుచు అచ్చట రెండు నెలలుండిరి. ఆకాలములో కథాసరిత్చాగర 

మును చదివిరట. అంతట, వదోతోంచి, శ్ర శానములో రాత్రులు 

పిశాచములు బేతొళనములు తిరుగుచుండునని అందులోకలచే 

చూతము ఏమయిన కనబడు నేమోయని రాత్రులు తిరుగుచుండు 

వారట. ఒకోదినము ఎవరోభ[ూచి 'వమండోయి, శౌ స్రులవారూ, 

ఎక్కడ తిరుగుతున్నారు. ఈ అపరరాత్రి వెళ?” అని యడిగిరి. 

“పిశాణాలేమైనా కనబడ తాయేమో  మూతామని* అని 

శా స్తులవారు బదులు చెప్పిరి. “మంచిపిశాణచాలే ఈడఊరు వలాం 

టిదో ఎరగరు. ఇక్కడ బోగంకొంవలు, ఖూనీలు జరుగుతాయి. 

ఎవరోఅనుకొని ర్యాత్రివూట మిమ్మల్ని కడ తేరి న్హే వమైపో 

"తారు. పదండి పడండి స ఇంటికి అని వారు నివారించిరి, దానితో 

పీశాచాలకుగాను తిరుగుట మానివేనీరట. 

అనంతరము చోడవరము తాలూకాన్కూలు వథానో 

పాథ్యాయులుగా నియమింవంబడిరి. ఈ నస్మూ_లులో వ్య్యూను 

చేరు పేరిగాండు. నీండు- బడికి రాక అనుదినము సె క్రిటరీగారి 

యింట నౌకరి చేయుచుండువాండు. ఎప్పుడైనను బడికివ చ్చెనా 

సూ్కూూలువ రాండాలో బల్ల లమోా(ద పరుండి నిద ద్రపోవువాండు. 

ఇాస్తులవారు వీనికి బుద్ధి చెస్పందలంచినారు. అన్ని పనులను బడిలో 

ఉపాధ్యాయలే చేనికొనవలనీయం డెను. ఫపూర్వముండిన ప్రథా 
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నోపాథ్యాయుండు నెక్రిటరీకి భయవడుచుండెను. శాస్త్రుల 

వారికి ఎవడును లవమ్యునులేదు. ఒకదినము వేరిగాండు నిద్ర 

పోవ్రచుండంగా బెత్తనుతో వాని వీపున, కాళీ మోద దెబ్బలు 
వాయించి వానికి కనబడక మరలవచ్చి తరగళలో పాఠములు 

ఇప్పసాగిరి, “యమ్మ, ఓయిబాబో,” అనింవాడు అంగ 

లార్పుచు “నన్నెవరో కొ శ్చ ళారండీ, చంపేశారండి అని *“రొద 

చేయసాగెను, ఉపాథ్య్యాయులందటును వచ్చిరి. అందతీకిని 

వెనుక శాస్తులవారు పోయిరి. ఎవరు వానిని కొట్టినడియు 

తెలియ లేదు. బాలురు వినోదము మూచు చుండిరి. చేరిగానికి నాం 

డు కాయశోద్ధిమైనందులకు అందటును సంతోషించిరి. శా స్తుల 
వారు వానితో 'నువ్వుచేస్తూండే ద్రోవోనికి నిన్ను వెంకటరమణ 
మూరి శికీంచాడు. పో, ఎవరితో పోయి చెప్పుకొంటావో. 

చెపవ్పుకోప్యో,” అని వానిని తజీమివేసిరి. శాస్తులవారిని బదులు 

కొట్టుటకు వానికి ధ్రైర ము లేదు, బలమునులేదు. వాడు 

వెంటనేపోయి సె క్సిటరీగారితో చెప్పుకొనెను. నెక్రిటరి వీరిని 

తమయింటికివచ్చి అందులకు సమాాథానము చెప్పవలనీనదని 

ఆజ్ఞాపించెను. మేము ఇందుకోసం నె త్ర టరిగారి యింటికిరాము., 

ఈ విషయంలో మాయింటికి వారు రావచ్చును, లేడా స్కూ 

లుకు వచ్చిమాట్లాడవచ్చును.'అని శాస్తులవారు బదులువలికిరి. 
నెకిటరీ ఆయూరిలో పలుకుంబడిగల వాణజేయైనను తుదకు 

శా స్తులవారికి లొంగిపోయెను, వేరిగాండును స్కూలు నౌకరీ 
సరిగా చూడసాెను. 
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వెనుక శా స్రులవారు విశాఖపట్టణము హీందూూ హై 

న్క్కూలు ద్విత యోపాథ్యాయులుగాను రాజమెహీం చ వరము 

టౌను స్కూలు ప్ర ఛానోపాథా్యాయులుగాను నుండిరి. రాజ 

మండ్రికిపోయిన కొత్తలోనే యొకవిశేషము జరిగినది. ఆ బడిలో 

క్రొత్తగా నొక టీచరు రాఘవయ్యునాయండని వచ్చియుండెను. 

డేవరశొండ గోపాలకా స్తులవారని తెలుగుపండితులు నుండిరి, 

ఈ శా స్తులవారికి ఒకకన్ను కాయ. వెంకటరాయశాొ సులవారు 

అందులకు కారణమడుగంగా, మధ్యాహ్నము 'బూలురు 

నూలు గదులలో నే తాలతో ఒకరినొకరు కొట్టుకొనుటలో 
నొక జాయితగిలి గోపాలశా స్తులవారి కన్ను పోయినదని ఆపండి 

తులే చెప్పిరి. అంతట శా స్తులవారు బాలురను 1-2 గంటల 

సమయములో స్కూలు వరాండాలలో నే యుండునట్లు నియ 

మించి యుపాథ్యా్యా యులకు, సర్కుస్ట్రలరు ఒకటి పంవీరి. బాలు 

రను ప్రవచనము చెవ్పెడు గదులలో నికి ఆ సమయమున రానీ 

యవలదనియు, రాలు రున్వుట లోనగు దారుణ శ్రీ డలు ఆడ 

నీయవలదనియు, వారిని గదులలోనికి వనియున్న రప్పించు 

కొని వంటనే పంపివేయవలనీనదనియు వారికో ఆగంటలో 

ఉపాథా్యాయులు గోష్టి పట్టుకో రాదనియు అందు వ్రాసిరి. దానిని 

చూచినందులకు గుల్తుగా నందజను అందు సంతకము చేయ 

వలనీనదీగా ాచ్చరించిరి. అశ్లు ఉపాథా్యాయులందణును 
ఆసర్కు్యులరులో సంతకము చేసిరి, 



2 "వేదము వేంకటరాయతా స్రువారి జీవితము 

కాని వేంకటరాయ కొస్తు)ల వారు గట్టి అనుశాసకులని 

ఎబుంగక కొందు విద్యార్థులు ఆవిధముగానే గదులలో 

ఆడుచునేయుండిరి. వారిని శా స్తులవారు బె  త్తృముతో తొడించి 

చెవరించిరి. ఆకొత్త ఉపాథ్యాయుండు లమ్యము చేయక కొం 

దు SR పెట్టుకొని ఒకగదిలో గోష్టి చేయుచుండెను. 

తమ చి త్తమువచ్చినట్లు కొందటు బాలురు ఆడుచుండిరి. వంకట 

రాయకశాస్తు)లవారు ఇఇందణికును తవు శాసన మెట్టిదో తెలుప 

గోరి చె త్తముంగొన్కి ఆగది ప్రవేశించి, అచటనున్న జే మొగ 

ములను చూడక కాళ్ల విరా! వ అందజకును చి త్తమువచ్చినన్ని 

దెబ్బలు వాయించిరి. ఆ యుపాథ్యాయునికిని చక్క_(గ నే దెబ్బలు 

తగిలీనవి. ఆతడు వై యాద్యోగస్టులకు అర్జీ వెట్టుకొనెను. విచా 

రణజరిగినది, *శా స్తులవారు తమ సర్కు్యులరును మూవి, గోపాల, 

ఛా స్త్రులవారి కంటిని చాపి, వివరించిరి, ఆనాయని ఆర్టీ నిత్రొని 

వైచుటయేగాక శాస్తులవారిని అధికారులు కరము శ్లాఘీంచిరి. 

అదిమొదలు శాస్తు)లవారన్న విద్యార్థుల కేగాక ఉపాథ్యాయు 

లకును భయ మేర్చజెను. ఆపాఠశాల బాగుపడెను. 

ఈ కాలముననే శా స్తులవారికి వివాహమైనది మొదట 

దాదాపు పదునాబు పదునేడు సంవత్సరముల ప్రాయమున 

ఉ'డాలి వారి యాడుపడుచు శ్రీ, జానకమ్ముగారిని వరిణయమమెరి 

గాని ఆయమ కావురమునకు వచ్చుటకుమును పే చనిపోయెను. 

"వెనుక దాదాపు బ్రకువదిమై వవయేట పుమారు డ్రానిదులలో 

సుప్రనీ నిద్ధు లైన శ్రీ అల్లాడి సదాశివశాస్తు)లవారి కొమా శె 



ర-వ్రకరణము. ఉద్యోగ వళ. వతి 

శేవమ్తగారిని వివాహమైరి శా స్తులవారి వివాహము నెల్లూరు 

జిల్లాలో నాయుడువేటకు తూర్పున వుదూరునకు సమిీవమున 

నుండు చిల్లమూరుగ్రామనున శ్రీ సదాశివయ్య గారి స్వగృహ 

మున జరిగినది. 

వెనుక కొంత కాలమునకు శా స్తులవారు బి, వ. చదువ 

వలయునని, తమ యుద్యోగమందు తమ సోదరులు వేంకట 

సుబ్బయ్య గారిని ఉంచి మదరాసునకు వచ్చిరి. బి. ఏ. చదువు 

టకు శా స్త్రులవారికి తీరిక లేక వోయినది. ఇతరవిద్యా వ్యాసంగ 

ములు ఎక్కుడయినవి. ఐదాఅు వర్యాయములు పరీక్షకు 

హైకము కట్టియు చదును చాలదని వరితకు పోలేదు. తదేక 

దీశుతో సంస్కృ ౮ "ంధ్ర, గ్ ంథములను చదున్రచుండరి. ఇట్టుం 

డంగా ముత్యాల వేటలోని ఆంస్లోన ర్నాక్యులర్_ మిడిల్ 

న్కూలునకు ప్రథానోపాథార్థయులైరి. నలువదిరూప్యములు 
జీతము. అందు కుటుంబ వ్యయమున కయినది పోను మిగి 

లీనదానినంతయు కలకత్తా బొంబాయి మొదలైన ప్ర దేశముల 
నుండి సంస్కృత గ్రంథములను అెప్పించుచు చదున్రుచునుండిరి. 

ఆదినములలో నమన గృంథములలోను పృచారమందున్న 

తాళవ త్ర త్ర ంథములలోను చదువక విడిచినదియు చదివి మజుచి 

నదియు లేదు. ముఖ్యముగా సాంఖ్య, యోగ, వేదాంత, వ్యక్తా 

వ్య క్షగణిత గ్రంథములు విశేషముగా చదినిరి. బాల్యములో 
“నాకు సులున్సగరానిది గణితము అని వారేచెప్పియున్నను 

గొప్పగ ణిత శా స్త్రజ్ఞులని వారి నాటివిద్యార్థులు చెప్పుదురు. 
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ప్రీ "వేదము వేంకటరాయ శా స్తులవారి జీవితము 

శా స్తులవారికి ఈకాలములో సోదరవియోాగము వా 

టిల్లినది. వెంకటసుబ్బయ్య గారు శా స్తులవారితో ఆబాల్యము 
శ్రీడించినవారు, నిరంతరము తోడునీడంగా నుండినవారు, ఆకస్శి 

కముగా నాలుగుదిననులు జ్వరముచే బాధపడి రాజమం డ్రి లో 

మరణించిరి, వారి గుణాదికములను శా” స్రులవారు అప్పుడప్పుడు 

చెప్పి దుఃఖంచు వారు. అన్న గారికన్నను ముండే ఎఫ్, వ, ఐ 
అన్న గారు ఇంకను బి. ఏ, కాలేదనుకారణమున, తాము, అనా 

యాసమున బి. వృ కాంగలిగినవారే అయ్యును అన్న బి వ, 

కాకముందే నేను బి. వ, అయితే బాగుంటుందా?* అని 

వమూనుకొనిరట. వీరికి ఆంగ్ల్రభాషయందు అప్పటికే మంచి 
ప్రావీణ్య మేర్చడినది. సంగీతమునందును చాల అభిరుచి యుం 
డెడిది. ఒకప్పుడు ఫీడిలునేర్చిన యొకండు వారికడకువచ్చి తనకు 
ఏడైన సాయముచేయవలసినదని కోరంగా వెంటనే వీరు ఆలో 

చించక అన్న గారి ద్ర వ్యమునుండి ఆతనికొక రూపాయయిచ్చి, ఆ 

వెనుక అన్న వచ్చి ఏమిచెప్పునోయని భయపడుచుండిరట. అన్న 
గారు ఈవిషయమును ెలిసికొని తమ్మునింజూాచి “నీవు చేసినది 

మంచిసనిి అని చెప్పువరకు వారిభయము తీరలేదు. సకలవిష 

యములయందును అన్న గారిమాట వేదవాక్యము. “పాండిత్య 

సృతిభ లలో సర్వ విధ వలను నన్ను మించినవాడు నాతమ్ముడు 

అని శా స్తులవారు పలుమార్లు వచించువారు. ఆసోదరుల సాభ్రా 

త్రము అట్టిది అన్న గారికన్నను పొడుగుపాటి శరీరము, 

చక్కని మేనిచాయ, వ్య్యాయామాదులలో. నైపుణ్యము, 



రో- ప్రకరణము. ఉదో్టోగదళ తిర 

వోస్యాద్యు కులలో చాతుర్యము సదష్టఃస్ఫ్భురణము, దయాకర 

పృదయము---ఖువి వీరిగుణములు. 

వీరికిని అన్నగారికి వివాహమైన అనతికాలములోనే 

వివాహమైనది. వీరిభార్యయు వీరిగుణాదికములకైై వీరిని వలచి 
పరిణయ మైనది, ఎల్ల వారి దురదృష్టము చే వారు ఆకస్మికముగా 

మరణింపంగా ఆయమ నిరంతరము తదేకచింతచే స్రుక్కి శోక 

'దేవతమయై కొంతకాలమునకు తనువు త్యజించినది. 

చా ప్రులవారు తమ్ముని మరణసమయమున చెంత లేరు. 

ముద రాసులోనుండిరి. తమ్థుండును తానును సావో కార్య 

ములను సాధింవవలయునని పుళ్టైడు ఆసలతోనుండు సమయ 

మున, వీడుగు దెబ్బవ లె, తముడు గతించెనను వార్త జాబు 

మూలమున అతెలియవచ్చినది రెండు మూండుదినములు శా స్త్రుల 

వారు అన్నావారములు మానివేసి వకథారగా నేడ్చుచుండిరి; 
క మముగా దుఃఖము ఉపశమించినను వారు తమ్మునిమా త్రము 

ముబువ లేదు. 

దినములు గడచిపోయినవి, 



సై వ కరణము 

వితంతునినావా చాదనులు 

శ్రంతవరకును శా స్తులవారికి వేంకటరమణ శాొ స్రులవారి 

కొమూరులని వ వ్రనిద్ధియేగాని 'వేబువిధమున వ వ్రనిద్ధాయేర్చోడియుం 

డలేదు. ౧౮౮౦ నం॥ ప్రాంతమునుండియు శాస్త్రులవారికి వనీద్ధి 

రాసాగినది. జీవితమున కొంత కుదురుపొ శుర్చడసా సను, 
పాండిత్యసంపాదనములకు అవకాశములు కలుగ నారంభించినవి; 

శాస్తులవారి జీవితచరిత్రములో నొక కొత్త పృకరణము ప్రారం 

భమైనది. ఆంధ, దేశమందు వితంతూద్వాహప్రోక్సాహక వాద 

ములు బయలుదేరనవి. ఈశ్వరచం ద్రవిద్యాసాగ రవండితుండు 

మున్నగువారు ఉ _తృరహిందూస్థానమున చేయు ప్రచారమునకు 

అనుగుణచముగ తెలుంగు దేశమున శ్రి వీ -రేశలింగము పంతులు 

"మొదలై నవారు ఉపన్యాసము లీచ్చుచు విధవావివాహమునకు 

శాస్త్రనిషేభము లేదనియు ఎల్లవారును చేయవచ్చునని చెప్ప 

సాగిరి. సనాతన మతస్థులు కొొందణు శాస్తులవారిని గ్రంథ 

ములు పరిశోధించి సై. పన్యాసము లిండని గ్ ఆకాలమున 

మదరాసులో హిందూసభ యొకటియుండెను. దానిప్రాపున 

వా స్రులవారు ఉపన్యాసము లిచ్చుచు ఇతరులవాదములను ఖం 

డించి విధవావివాహమును శాస్త్రముమాత్ర, “ముప్పదని చెప్ప 

'మొదలిడిరి. నిరంతరము ఈ విషయమై గృంథములను శోధించు 
చుండిరి. 



౫_ వ్ర కరణము వితంతువివాహ వాదములు. 57 

నారదస స్ఫృతీ యాకాలమున దొరకుట  యటణుదు. 

మూంజే తాళపత్ర ప ప్రతులు నాగరిలికివి, దేశమునకంతటికిని, 

మదరాసు, కలకత్తా స బొంబాయి -హెకోస్టవు_స్తక భాండాగార 

ములలో నుండినవి. మదరాసుప్రతిని జడ్జి శ్రీ సర్. టి. ముత్తు 

సామయ్యరుగారు శ్రీ బహుజనపల్లి నీతా రామాచార్మ్యుల వారి 

కిచ్చి చదివి కొన్నివిషయముల కరము వ్రానీయిండని కోరియుం 

డిరి. వారికి నాగరిలిపి కెలియనందున వారు దానిని చెనలువాడ 

సీతారామశాస్ర్రిగారి చేతికిచ్చిరి. వారికిని ఆలిపి తెలియనందున 
ఆ గ్రంథము వారిచేత కొంతకాలము వృథాగా వడియుండెను, 

ఒకదినము ఏలకో కా స్రులవారు వారియింట దానిని చూచి చదు 

వంబోగా వారి శొత్త శిష్యుండు “మోకది తెలియదు అని 

వారింపజూచెను. వేంకట రాయశా స్తుల బారు మటణిీంతవడిగా 

దానిని పుచ్చుకొని చూడగా ఆది నారదస్త్మృతి. దానిని తమ 

కెరవిమని తమ యుపాథార్ట్యయుల వారిని కోరిరి. 

సీతా; అడి నీకెందుకు, నీకేం తెలుస్తుంది” 

వేంకట: నాకు తెలియకపోతే మరెవడికి తెలుస్తుంది ? 

నాకు పనికిరాకపోతే మరెవడికి పనికివస్తుంది? అని తీవ్రముగా 

బదులు చెప్పిరి. 

కీణా; “అయిలే నీకు నాగరిలిపి తెలుసునా ? 

"వేంకట: “అద్భుతంగా. "రేవు తెల్లవారి మాకు మళ్లీ లెచ్చి 

వప్పగిస్తాను లెండి.” 
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'తొందరలేదు నెమ్మదిగానే తెచ్చివెట్టు” అని సీతారామ 

ఇా స్తులవారు దాని నిచ్చినారు. వెంటనే శా స్తులవారు ఆపెద్ద 

గ్ర ంథమును ఇంటికి తెచ్చుకొని రాత్రియంతయు నిదుర పోక 

చదివి అందులోని భాగముల నెన్నిటినో వ్రానీకొని ఉదయము 
దంతేథావనమునకు ముందే దానిని గురువుగారికడకు కొని 

పోయిరి. 

“అర్థంకా లేదాయేమి?' అని వారడిగిరి. 

“ఇది చిత్తగించినారా యని వేంకటరాయశా స్రులవారు 

తమవ్రాతను చూాపిరి. వారు ఆశ్చర్యపడి కొన్ని నెలలుగా నది 

తమకడ నూరకపడియుండిన యాచరిత్రమును చెప్పి వెంటనే 
ఆపు స్హకమును ముత్తుస్వామయ్యరుగారికి వంవివేనీరి. అందరకు 

కశావలనినవనియు 'వంకటరాయశా స్తులవారు 'వేనీవేసీనారు. ఈ 

విధముగా శాస్తులవారు విషయసంకలనము చేయుచుండిరి. 

ఒకదినము శా స్తులవారు ఉపన్యాసము చేయుచుండిరి, 

సభ క్రిక్కిరిసియుండెను. పండితులు ఉద్యోగులు, న్యాయ 

వాదులు, న్యాయాధిపతులు, విద్యావంతులు నింక నెందటో 

వచ్చియుండిరి. శాస్తులవారు ఉపన్యాస మారంభించి ముందు 

గానే యిట్లు పృతిజ్ఞ చేసిరి, 
“ఎవరివైనా సంబేవోలు కలిగినవతంలో వెంటనే, అప్పు 

జే ఉపన్యాసము మధ్యలో లేచి నన్ను అడిగి వేయవలెను. ప్రక 

రణము దాటిపోగానే మారు మరిచిపోవచ్చును. లేదా నేను 

మరిచిపోవచ్చును, ఉపన్యాసంకాగానే సందేవోలు తీరుస్తామని 



ఏ వ్ర కరణము. వితంతువివాహూనాదములు. తం 

చెప్పి ఉపన్యాసం ముగియగానే, సభ లేచినసందులో, తప్పించు 

కానే ఉచద్దశం నాకు లేదు ఎక్క_డికక్క_డనే సందేవాలు తీర్చవల 

నంది న్యాయం, నాకు చేతనై తే సమాథానాలు చెప్తాను. చేత 

కాకపోతే పోయి కూర్చుంటాను. చెప్పగలిగినవాడు వచ్చి 
చెపాడు అని. 

వలయనంగా వారి వ్ర తిపక్షుల్తు ఉపన్యాసములు ముగి 

నీనవెనుక సంచేహములకు సమాఖథానములు చెచ్చెడ మన్చి 
తొలుత చెప్పీ ఉపన్యాసము ముగినీనవెంటనే సభ లేచు కలకల 

ములో సమాఛానములు చెప్పక యే తప్పించుకొని పోవుచుండిరి, 

అట్టివారికి చెబ్బగా శా స్తులవారు ఈవాక్యములను పలికిరి. 

“అయ్యయ్యో! శా స్తులవారూ, అట్లాగయితే కొంప 

మునుగుతుం దే అని వీరిపక్షము వారొకరు వెనుకనుండి "హొచ్చ 

రించిరి. 

“ఎంతమాత్రము కాదు. అదినాశవథమూ అని శా స్తుల 

వారు బదులు పలికిరి. 

“అయ్యా! ఆయనదోవలో ఆయన్ను పోనీయండి. అంతా 

చెయ్యగలిగినవాడే.' అని యితరులు చెప్పిరి. 

శా స్తులవారి యుపన్యాసమునకు అంత రాయము కలుగ 

లేదు, అందటును ఆశ్చర్యముతో వినుచుండిరి. కొొందణు శతి 

పతులు దీనిని చూడలేక ఎళ్ట్మైనను ఒక ప్రశ్న వేసి అంత 

రాయను కలిగించవలయునని తమలో కలియబలికికొని ఒకనిని 
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' 'లేపిరి, ఆయన మధ్వమతస్థుండు. లేచి “శా స్రులవాగూ, ఓక 

ప్రశ్నే అనెను 

“ఏమి?” 

మనం తద్దినాలు ఎందుకు పెట్టవ లెను? మనంపెస్ట్రై తద్ది 

నాలు పెద్దలకు అందుతున్న వని ఏమినిశ్చయము! ఆందకపో తే 

వెట్టడ మెందుకు? 

వెంటనే శా స్తులవారు ఏమాత్రము తడవుళొనక గంఫీ 

'రముగ్కా సభయంతయు చూచుచు “ఎవరయ్యా మధ్యమతొ 

నికి నుదృక రృ? అని యడిగిరి. 

“అయ్యా నేనండీ అని మొకాయన లేచెను. 

థా స్రులవారుః ఈ ప్రశ్న అడిగే ఆయన్ను తత్త ఆం వెలి 

వెయ్యండి. ఈయన అబ్బకు తద్దినం పెడుతున్నా డా కనుక్కోండి. 

పెక్టేవాడయిలే ఈ ప్రశ్న వెయ్యుడు. పెట్టకపోతే వెలివెయ్యండి. 

ఆనమాధ్వుండూ: అయ్యూ తెలివి లేక పుళ్న వెశానండీ. 

శా సులవారు; అయితే కూర్చో. 
a) 

మరల కొ స్తులవారు ఉపన్యాస మారంభించినారు ఈ 

మాటు అంతరాయము కలుగ లేదు. 

మణియొక చోట ఉపన్యసిం చునపుడు ఒకానెకరు సభలో 

నుండి మాటికిముందు ఏదో యొక ప్రశ్న యడుగుచునేయుండిరి. 
ఒకానొక శ్లోకమునకు అర్థము చెప్పుసందర్భమున తద్విపరీతార్థ 

ముగా కూడ చెప్పవచ్చునని కా స్తులవారిని ఆకేవించినారు 



స్ చ కరణము. నితంతువివాహూవాదములు. 4] 

శా స్తులవారు ఆన్లోకమునకు ఆయర్థము పొసగదనియు నది విపరీ 

తార్థ్మనియ, “శుక్లాంబరధరం శీ అనుక్లో కమును గాడిదసరముగా 

నర్గముచెక్సిన నెట్లుంశునో ఆట్లుండుననియు శెప్పీరీ. 
“ఎలాగండీ శాస్తులవారుు “శుక్షాంబరధరం ' అనే 

3 గు ary ౧ 

శ్లోకాన్ని మిరు గొడిదపరంగా ఎల్లాచెప్తారు అని వారు ఆకే 

పించిరి. 

అంతట శా సులవారు ఇట్లారంభించిరి, “శుక్ష= తెలనె 
2 యలు య (MO 

నటువంటి, అంబర=వస్త్రములను, ధరం=ధరించినదియు; అనంగా 

మోయు చున్న ట్టిసియు, చాకలీమాటలను మోయుచున్న ట్టి 

దియు; విష్ణుం= వ్యపించుచున్నట్టిదియు, ఒక చోటనుండక తిరు 

గుచునేయుండునట్టిదియు, _ శశివర్ణం=బూడిదరంగు గలిగిన 

దియు అనగా తెల్ల గానుండునట్టిదియు, చతుర్భుజం=నాలుగు 

కాళుగలదియు, ప్రసన్న వదనం=దానిముఖము ఎంత వ్ర సన్నము! 

అట్టిదానిని అన్నివిఘ్నములును ఉపళమించుటకొజుకు థ్యానీం 

చుచున్నాను” అని, 

“అయితే విఘ్న ంరాకూడ దని గాడిద'నెందూకండీ భ్య్యానిం 

చడం” అని యాతండు మరల నామేవీంవెను. 

“ఓగాడిదా, మాయుపన్య్యాసమునకు అడ్డు రాకుమూ, 

మేము స్రారంభించినపనికి మాటిమాటికి అడ్డు శాకుమా” అని 

మాస్రార్థనో! అని బదులుచెప్పిరి. ఈవాక్యముతో సభయెల్ల 

గొల్లున “నవ్వసాగాను, ఆస్రాశ్ని కుడు మణీ నోశెత్తక కూర్చుం 
ణెను. 
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వెనుక వితంతువినాహూవాదముల నన్నిటిని చేర్చి యొక 

గృంథముగా వ్రాసీయుంచుకిెనిరి. ప్రకటించుట ధనసాధ్య మైన 

విషయము. కావున వ్ర కటనము ఆలనసన్యమగు చుండెను, ఇట్లుం 

డంగా తిరువలిక్కేణిలో నొక రావుగారు ఈవాదములను మరల 

"రేపి కొంత ప్రచారము జరిపించి, కొందలు పెద్దల చేత చందాలు 

వేయించి (ఏతత్సందర్భమున తమకును కొంతే బుణనివ_ర్హియగు 

నట్లు వేసికొని లోకముసు బాగువజువనెంచియిండిరి. -ఈరావు 

గారియింట వ్ర తి శనివార ఆదివారనులు వండితగోష్టులును 

వాదప్రతివాదములును జరుగుచుండెడివి. ఒక పండితుండు అది 

పనిగా శా స్తులవారికడకువచ్చి వారు వ్రాసీ యుంచుకొనియుం 

డిన యాగ ంథములలోని విషయనులనుమూచి వ్రానీకొనుచు, 

శా స్తుల వారినడిగి సంచేహములను తీర్చుకొనుచు, Cas సుల వారి 

కాలమునంతయు హరించుచుంజెను, ఆతడు ఆరాన్రుగారియింట 

ఉపన్యాసములు సయితము చేయుచుం జెశు. శా స్తులవారు తమ 

కాలమంతయు నిట్లు పోవుటకు సహింపక ఒకదినము ప్రాద్దుననే 

బయలుదేరి ఆపు స్తృమునే ఆతని కిచ్చివేసీన బాగుండుననియు 

ఇక నాదినమునుండి ఆతేడు తనకడకురాండనియు తలంచి తిరు 

వలిక్కేణికి బయలుదేరిరి. ఆతనియింటికిపోంగా నాతడు యింట 

లేడు. ఆతనిబంధు వొకండుండి “అయ్యా, ఆయన ఫలాని రావు 

గారియింటికి పోయియున్నా రు. తాము అక్క_డికిపోకండి. తమకు 

అక్కడ అవమానంజరుగుతుంది” అనెను. 
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“నన్ను అనమానపరిచేవాడికి మూడుకళ్లు కావలెను. 

ఎవడయ్య అంతటివాడు? అని ఆరావుగారియింటికి శా స్తుల 

వారు పోయిరి. ఆ రావుగారిజవాను గేటుకడ నడ్జెను. అంత వీరు 

కాగితముమిో6ంద తమవేరు వ్రానీవంపిరి ఆజవాను బ్రిటు చీటి 

వుచ్చుకొనిపోంగా తాము అటు మజయొకద్యారమున లోనికిం 

బోయిరి. లోనికింబోగానే 'ఆవో!వాో! శా సులవారా! రండి అని 

కుర్చీ చూపి రావుగారు మర్యారాద చేసినారు. ఆజవాను వీరిని 

చూడ లేదు. చీటి చేతనుంచుకొని వ్రేలుడు మొగముతో నొక 

మూల అఘోరించుచుండెను. అచ్చట విధవావివాహముల 

వాదమువచ్చినడి. పెద్దలొకరు “ఈ వాదాలన్నీ కలిపి ఒక పు స్ప 

కంగావ్రాయిన్నే బాగుంటుందండీ, వ్రాయించి వ కటించవ లెనుల 

అనిరి. “ఎవరిచేత వాయిస్తాము?” అని యింకొకరడిగిరి, శాస్త్రుల 

వారు “అయా అటువంటి వొక గ్రంథము నిద్ధముగా ఉంటే 

వనికిరాదా? మళ్లీ కొత్తగా వ్రాయించడమెందుకు.” అని యడిగిరి. 
“ఆవో! పనికిరాకయిమి? బాగాపనికొస్తుందండి. అటు 

వంటి దొకటిఉన్న డా అనే మాసంచేహాంటీో అని ఆమొదట 

చెప్పినవారు పలికిరి. 

“ఇదుగో అని శా స్తులవారు తవముజేబులోనుండి అవ్రాతీ 

పు స్థకముస తీసి చూవించినారు. వారందటును ఒకరి చేతినుండి 

మణియుకరు గృహీంచి కాగితములు త్రిప్పినారు. ఒకాయన 

ఇంకొ కాయన చెవిలో నేదో చెప్పను. “పనికిరాదనివెస్ప అన్న 

మాటలుగా 'వెదవులకదలిక చే శా స్తులవారికి తెలిసినది. వలయన 
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వారి ద్రవ్యార్థనకు ఈగృంథ మనుకూలించునట్లు కనంబడ లేదు. 

ఆవెదలలో నొకరు ఈవాంత పతిని చేతనుంచుకొని “అయ్యా, 
ది Snr 

అంతాబాగున్న డిగాని, అందులో వాళ్ళ ప్రశ్నలకు అన్ని టికీ 

నమాఛానంలేదే. అని ఆశేవించిరి 

వెంటనే శా స్తులవారు ఆవు సకం దయచేయండి అని 
= అవ 

పుచ్చుకొనిరి. అందు వారు కాగితములకు ఒకవైపుమాత్ర,మే 

వ్రాసియుండిరి రెండవ పృక్క_ వ్రాంతలేదు. “తాము ఇటు చిత్త 

గించినప్పుడు లేదా?” అని వ్రాతనివైవుచూవి (ఇటు చిత్తగించి 

నవ్వుడు లేదా?” అని వానీనవెపుమాపినారు. ఆవెద్లలు వమి 
Dy దె 

చెప్పుటకును తోచక మొగాలు దూచుకొనిరి. 
శా స్తులవారుః “కనుక వూంర్తిగా చదివిచెప్పండి. ఒక 

కాగితం తిరగ వెయ్య7 నే మోకు నిషయవుంతా కనబడదు.” 

అని చెప్పినారు. 

ఆ పెద్దలు ఇ్రంకొొకసాకు వెదకుచు "ఈపుస్తకం చాలా పెద్దది 

గాఉందండి. కొంచెము సం గ హించివ్రా సే బాగుంటుంది” 

అనిరి, 

శాస్త ఆహా, అని ప్రంటికిపోయి చిన్న నోటుబుక్కులో 

సన్న యతురములలో వ్రాసి, ఇకనిన్ని విషయములుచేర్చి మరల 

ఆ 'వెద్దలకిచ్చినారు. వారు చూచి *'ఆవా! ఇప్పుడు సరిగాడం 

దండి. అనివలికినారు. ఇట్లుందురు గుణగృ వాణపారిణులు. 

ఈ విధవావివావావాదముల సందర్హ్శమున శా స్తుల 
: — 
వారికి బాల ప్రనిద్ధియెర్చడినది. ఆం ధ్ర 'దేళవుంబేకాక ద్ర విడ 
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దేశమందును గొప్ప గీర్వాణపండితు లని ఖ్యాతిగలిగినది. ఈ 

ఖ్యాతిచే శా స్తుల వారికి వలువురు పండితులు ఉన్న తవదనవ్రల 

యందుండు వారు మిత్రు లయిరి. వారిలో శ్రీయుత, ప్రాఫెసర్ 

శేవగిరిశా స్తులవా రొకరు 
1553 సం. విభవావివాహాగృంథమును శా స్తులవారు 

పృకటించి వెక్కు వేల పృతులను వెలలేకయే పంచి పెట్టిరి. -ఈ 

సంవత్సర మే శా స్తులబారు అలం కారసారసం గృహా మని యొక 

చిన్న పు_స్తకమును “చంధ్రాలో కాద్య నేక గ్రంథముల సారాంశ 

మును” రచించి చకటించిరి, 1830 లోనో అంతకు కొంతముందో 

“జనవినోదినిి యను పత్రికకు సంపాదకులై దాదాపు పదేండ్లు 
సౌయుచుండిరి. ఈ కాలమున వృతౌవు కథను, తమతం డ్రి, గారి 

వలన వినినదానిని వెంచి అంబే నాలుగుసంచికలలో వ్ర కటించిరి. 

కథాసరికాగరమును అనువదించుట కారంభించి కొన్ని వక 

రణములు జనవినోదినియందు ప్రృకటించిరి. 

1886 సం. ముననే శాస్తులవారి యేశైకవుత్రులును 
మా తండ్రి గారునునగు వెంకటరమణయ్య గారు జనించిరి. వీరిం 

గవార్చి మున్తుందు బ్రాయుదును. 
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క్రిశ్నీయన్కా- లేజీ సంస్కృతే వృథానవండితోద్య|ోగము 

ఈ వైవాదములు శొస్తులవారికీర్తికి ప్రథమ సోపా 

నము. ఎల్ల వారును ధర్మసంచేహములయందు వారి సలవోను 

పొందసాగిరి. ఇదియే వారికి డ్రై స్తవకళాశాలలోని సంస్కృత 

ప్ర, థానపండితవదవికి కారణము నై నది. వారే ఇట్లువెప్పీ 

యున్నారు. శోఇంందుంగడపట చేరొన్న పదమందుండంగా 

(ముత్త్య్యాల వేట ఆంగ్లోవర్నాక్యులర్ స్కూలు హెాడ్షే స్థరుగా) 

౧౮౮కి సం. స్త్రీ పునర్వివాహా దుర్వాదనిర్వాపణమను ధర్మ 

శాస్త్ర as గ ంథమును రచించి వ్ర కటించితిని. 

బహుగ గ్రంథ పరామర్శవూర్వకముగా నిద్రావారాదోల నొప్పరి 

కించి iy రచించినఫలము ఇరు చెటంగుపయినది. నాకు దారి 

ద్ర్యానారోగ్యాది శ్లే శ్లేశములును, తేద్ద)ంథముచే నిర_స్తవాదులైన 

నుతద్రోవాులకు బిరుదాంకనులును ల మొనని, ఆనిర్వాపణ 

గ్రంథమునకు ఇప్పటికీని ఎవరినలనను ఉత్తరము పుట్ట లేదు. 

తినను “తపస్సు ఫలింపక పోయినను తనువు తేలికపడినీ చను 

రీతిగా ఆవాద్మగ, ంథము వలనను తత్కాలనముందు మవోజన 

సంఘము([మోల నా కావించిన ఖండనోపన్యాసముల వలనను, 

నన్ను వుదరాసులోని ప్రముఖు లెల్ల రెబుంగుటయు, డాక్టరు 

ఆప్ట, మిల్లరు, బు. హోౌణులకు నేను పరిచిత స్ర్వాణ 

భాముండనుగాః నోచరిభూతుండ నగుటయు సంభవించినది. శ్రీ 

శో ఆం ధ్ర సారస్వశసభలోని యుపన్యాసము 1919 క్రీశ న 
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జల Rn ఎ నళ భార ౬9 సమర్థి రంగయనెట్టిగారు నన్ను మదరాసు క్రి స్టీయన్మా_లేజి 
సంస్కృతే వ థానవండితుం గావింవం దలంప్రగొనిరి. నేనును ఆ 

వదమునే కోరుచుంటిని. 

“ఆసమయమంచే డాక్టరు ఆవర్టుదొర గారికి నేను ఇంచు 

కంత ఉపకరించితిని. ఎట్లన- వారు ఆప్పటికి విదువండ్లకుముందు 

“నరవతివిజయమును ము ద్రింవం దొరంకొని స్రాయికముగా పం 

డిత పరిష్క్యృుతము నేయించియు, అందొక చూర్జిక బిరుదాం 

కాది భూయిస్టము ఆకిలో కవి వెట్టిన రూవుం గోల్పోయి లేఖ 

కాది కారణంబున శబ్దస్వరూప వాకార్టవాంతర బాక్యాది విభ 

జన "లేర్చడక శ్ర ంసబలిసీయుండ దానిని సంస్కరింపుండని మద 

'రాసులోని సుప్రసిద్ధాంధ్రపండితులు మువ్వురకడ నై దెండ్లు 

ఉంచియు భగ్నమనోరథులైరి. వారిని నేను కార్యవళంబున 

దర్శింపంగా వారు ఆమార్డి కను తదీయ దురూహతా నృత్తాం 
లం జావ 

తముంజెన్నక నాచేతికిచ్చి సవరింపుమనిరి. నేనును వారము దిన 

ములు ఉనత్తునివలె తదేకతానుడనై దానిని సవరించి సాధు 

వుగావ్రానీ ఆంగ్లానువాద సమేతముంగావించి కొనిపోయి వారి 

కిచ్చితిని. వారు నాయిచ్చినదానిం కొని వండితన మేతముగా 

చెండు వారములు పరిశో ధించుకొని అంగీకరించి ఆనంతరము 

నాకు దాని యా యైచేండ్లవృత్తాంతమును వక్కాణించిరి. 
6¢ జ్ ఆ యిరున్రురచేతనుం బ్రతిబోధితులై డాక్టరు మిల్లరు 

గారు ఫూర్యో _కృమైన మదరాసు శ్రీస్రీయన్మా లేజి సంస్కృతో 

పాథ్యాయపదమును ౧౮౮౬ సం, నవంబరులో నాకొసంగిరి* 
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మి ల్లరుదొర గారు శాస్త్రులవారికి దర్శనమిచ్చి మాట 

లాడుచు వారితో నిట్లనిరి. “ఈ యుద్యోగమును కోరిన 
అర్జీ దారులలో మిమ్ము నేను అభినూనించితిని” 

శాస్త్రులవారు ఈ యుద్యోగమునకు అర్జీ వెట్టుకొన లేదు. 

కారణాంతరనములచేత ముక్త్యాల వేట స్కూలులో. ఒక శుక్ర 

వారమునా(డు వారు త్రమయుదో్యోగమునకు రాజీనామా 

నొసంగిరి. స్వాతంత్ర స్థిమునకు భంగ మైన యుదో|్యోగము వారికి 

సరివడ లేదు. ఆ మటునాందే' శ్రీ న్రీయనుకాలేజి రంగయనెట్టి 

గారు వీరిని ఆవ్వానించి పండితపదనిని గ్రృహింపుండని కోరిరి, 

అంతకువూర్వము రాజమండ్రికి తండ్రి గారికడకు పోవుటకు సం 

కల్పించి శాస్త్రులవారు ప్రయాణసన్నద్ధ్యూలె యుండిరి. దీనిచే 
నిలిచిరి. మిల్ల రుదొరగా రట్లు చెప్పగానే శా స్తులబారికి వెంటనే 

“ఇదేదో మర్యాదకు భంగకర మైన వ్యవవోరముగానున్న బే” 

అని తోచి ఇట్లనిరి. “నేను అర్జీ వెట్టుకొన లేదు. మోరే అవ్వ . 

నించినందుచేత వచ్చితిని.” అని ఆంగ్లమున చెప్పిరి, 

మిల్లరు? తుమింపుండు. ఈమాట చెప్పినందులకు చింతిల్లు 

చున్నాను. మేమే మిమావ్వోనించితిమి. మజీ తాముజనవరినెల 

నుండి ఈయుద్య|్యోగము చేయవలెను. 

శాస్త్రులవారుః అటులైన నాకీయుద్య్యోగ మక్క_ర లేదు. 

ప్రస్తుతము నేను స్కూలునె కరికి రాజినామానిచ్చితిని. పనిలేక 

యున్నాను.” 
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మిల్లరుః కానీయండి. శా స్తులవారూ, తాము “రేవణ్ 

నుండియే కాలేజిలో వ్ర 'వేళశింపుడు. 

ఈవిధముగా ళా స్తులవారు తమగారనమునకు ఎంత 

మాత్రము లోపమురానీయక దక్పముతోనే కళాశాలా సం 

సత వ్ర ఛానపండితుశై రి. 

సంస్కృతోపాథ్యాయు లై నవెనుకనే కా స్తులణాగు బి. వ. 
చదువుటకు వ్రయత్నించిరి. 

* * ౧౮౮౩౭ సం. బి. ఏ. పరీతకు నియతములైన సంస్కృ 

తాంగశ్లైాయ భాషలలో మదీయ శిష్యులతో శేగాడ నేనును పరిశీ 

తుండనై తిని. గెంటను జయ మొందితిని. సంస్కృత మందలి జేత్ర 

లలో మొదటివాండనై విజయనగర మవహోరాజ వై శాఖపుర 

గోడెగజపతి రాయ దాతవ్యముఖైన రు ౪౦౦ పరిమిత్గల బవ 
_ మానమునకుం 'బాత్రమనైతిని. కాని ఆసంవత్సరము డిగ్రీని 

వూ _ర్హిచేసికోనందున ఆ బహుమానముం బడయనై తిని. ఉక్త 

కారణంబున ఈబవహాామానము నాకు తన్చిపోయినదని నాతో 

ఆపర్హ్భుగారు నెలవిచ్చిరి” 

* ఆం, సాం సభోపన్యాసముం 

న్నే 



౭__ ప కరణము 

కళథాస స్త తా గర 

గృంథరచనా ప్రారంభము. నాటి మదరాసుజీవితము 

క్రిశ్చియనుకాలేజీ యుద్యోగము శాస్త్రుల వారిజివిత 
ములో నొక 'వెద్దమెట్టు; చాల ముఖ్యమైన ఫఘట్టములలో 

నొకటి. జీనితమునందు చక్కంగా కుదురుపాటుక లిెగిను. స్మూ_లు 

వ్ర థానోపాథ్యాయుండుగా నలువదిరాపాయలు మాత్రమే 
జీతము. ఇప్పుడు నలువదియైదురూప్యములు వచ్చుచుండినవి 

ఫూర్వముండినచోట అధికారులకును వీరికిని అభిప్రాయ భేద 

నముండినది. ఇప్పుడు శా స్తుల వారికి స్వాతంత్య గ "రవములు 

కలిగినవి; వారిపాండిత్యమునకు వ, కాశీ మువచ్చినది; చిర కాలము 

నుండియు తా మవేశీంచుచుండినపదవి లభించినది; బ్రదిమొదలు 

శా స్తుల వారిజినితేములో వాంతియు, గృంథరచనలకు అవ కాళ 

ప. దొరకినవి; ఛావికీ ర్తికి పునాదు తన వర్పడినవి. 

ఇాస్తులవారి నాటి మదరాసుజీవితము కొంత వినోద 

ముగా నుండును, సంగితక చేరీలు నేటినలెనే నాడును విశేష 

ముగా జరుగు చుండెడివి. శా స్తులవారు తమ చదువులకు భంగ 

మగునని వానికి పోన్రవారుకారు. జనవినోదినిలో 1888 సం. 

మునకు తర్యాషతి సంచికలలో కొన్ని వ్యాసములలో సంగితమును 

గుణించి వ్రాసియున్నారరు. -ఈ వ్యాసములో స్వారస్యపు శ్ర్రాటికి 

మొదలు దొరకినది. ప్ర తాపరు ద్రీయమందలి యనేకవిషయ 



౭ -వ్రకరణము. కథాసరిత్చాగరము. ర్! 

ములు తమ స్వానుభవమున వచ్చిన విశేషవిషయముల భాగ 

ములే యని ముందే ప్రాసియుంటినిగ దా. న్వారస్యపు త్రాడు 

ఎచటనైనను దొరకునా యని వెదకుచుండంగా జనవినోదినిలో 

వారి వ్యాసమంటే కనంబడినది. లాగిభబూతము దీనిమొదలు. 

“గానరసజ్ఞు లనిపించుకొనంగోరిన వారియందును అనేక దుర 

భ్యాసములుకలవు. గానరసము బొత్తుగా నెలుంగని యొక రాజు 
నొద్దికి గొవ్పగాయకుండొకండు పాొడ-రాంగాా గానమందు మహో 

పండితురా లైన రాణిగార్హు రాజు గారిని ఒక కీటికీేయొద్ద కూర్చుం 

డంబెట్టి వారిజుట్టునకు ఒక దారముగట్టి తాను కిటికీయొద్ద గోడ 

చాటున (ఈకాలపు సపంకెొవానివచె కూర్బూండి గాయకుని 

పాటలో విశేషించి స్వారస్యము అగుపడినప్పుడెల్ల దారమును 
లాగుచుంజెను. వెంటనే రాజుగారి తల -యూంగుచుంజెను. 

గాయకుడు రాజుగారి రసజ్ఞ తకు ఆశ్చర్యపడి ఆనందించి 

మజటేయమణీయు హెచ్చరికతో ఇంక స్వారస్యముగా పాడ 

సాగెను న్వారన్యపు దారముమూలముగా రాజుగారి తల మతీ 

మజ ఆడసాగాను. ఎక్కువయూంవుచేత ఆదారను పుటుక్కున 

తెగెను. అంత నారాజు గాయకునితో * ఫ్పీపాకోయి పాట 

నిలుపు, స్వారస్యపుదారము  తెగిపోయినది” అనెను. గాయ 

కుడు దాని యర్థమును గృహింపనేరక పాటమాత్రము మాని 

బ్రాంతుండై నలుదెసలు చూడసాగాను. ఈలోపున రాణిగారు 

ఒకపళ్లెములో బహుమానమును పంపిరి. దానిని రాజుగారు 
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గాయకుని కిచ్చిరి. గాయకుడు సంతోషించి స్వారస్యపుదారము 

తెగినరవాస్యమును తెలసీకొనకెకయ వెడలిపోయును.' ఈకథ 

లంబుతొెలదా[నా కాలక్రమమున చెటంబజెనులో 

ఆనంద బొప్పములుకూడ ఇచ్చటనే యున్నవి. * మజే 

యొక రాజు గానరసజ్ఞాం డనిపించుకొనుటశై పాట వినునప్పుడెల్ల 

మికియాల కనీకము న్ను లలోవే వసికొని బాప్పములు తెప్పించు 

కొనెనంట, ఆసంగతి వారి కొట్టడి లెక్క లలో “ఆనంద బాప్పవము 

లకు అరవలము మిరియాలు అని చ్రాయ(బడియుండెనట. ఆ 

లెక్క_లవలన ఆయనయొక్కం రసజ్ఞ త బయలువడెనంట,” 

చా స్రులవారికడ నిరంతరము వండితు లెవరో యొకరు 

వచ్చివిద్యార్థి వ్యాసంగ ము చేయుచుండువారు. శా స్తులవారును, 

సయము గాయకులు శారేగాన్సి ఆకాస్త్రమును చక్కగా 

నిజీగినవారు. ఒకదినము శా” స్తులవారు ఏదో మంచివిషయ 

మునుగుజీంచి మాటలాడుచుండంగా నొక సంగితాభిమాని 

మధ్యలో సంగీత ప్రస్తావముం బెచ్చెను. ఒకానొక బోగముది 

నాటిసాయంకాలము నాట్టుముచేయునని ఆతండు వచించెను, 

శాస్తులవారికి ఆప్రస్తావము దుస్పహముగానుండెను; పైగా 

వా ేదో వేటువిషయమున Ties వినిపించు 

కొనలేదు. 
ఆతడు మరల్క ' కాస్తులవాగూ, అది కన్ను తిప్పితేనే 

చాలునండీ అని చచ్చెను, ఆళని! ఇాస్తులవారితో పరిచయము 

క ర్త ఛా స్తులబారు వెంటనే ఆయనం గని తమ మనోభిప్తాయ 



౭ - ప్రకరణము, క థాసరి త్సాగ రము. ర్ి 

మును బయలువబువక, ముఖవికాసము మూజకయీ “అయ్యా, 

నాకొక సందేహమున్న దండి అని యడిగిరి. 

ఆతడు “చెప్పండి శా స్తులవారూ? అనెను. 

శాస్తులవారుః ఆ వేశ్య మనకంటిలో వేలుపెట్టి తివ్వు 

తుందా, లేక తనకన్న తివ్వుకుంటుండా, అని అడిగిరి. 

అచటనున్న 'వారందయును గొల్లున నవ్వసాగిరి. ఆొ 

రసజ్ఞాండు నివ్వోాజుంబోయి చూడసాగాను. శా స్తులవారు నవ్వు 

లేదు మొదట నెట్లుండికో అన్లేయుండిరి. “ఇదేమి, ఈశా స్త్రులు, 

ఇంత అెలియనివాడా !' అని ఆతని యాశ్చర్యము కాంబోలు. 

కొంత నేపుండ్కి అందలును నవి ముగించినవెనుక ఇంకొకరు, 

శా స్తులవారు వేశుకచేయుచున్నా కని బ౭వ౭గి “అయ్యా, ఆది 

మనబోలికి రాదు, మనలను తాకదు లెండీ అనిరి. 

'ఆహా! అయితే పర్వాలేదుి అన్నారు ఛాస్త్రులవారు. 

అందును లేచినవెనుక ఆప్రస్తావము శెచ్చిన ఆయనను ఇత 

రులు “ఛా స్తులవారు మంచివిషయ మేదో చెప్పుచుండగా ఇటు 

వంటి పొడు ప్రస్తావను తేవచ్చునా? నీకు బుద్ధి చెప్పడానికి 
వారు వోస్యముచెసినారు. వారికి లోకవ్యవవోరం నీకంకు 

బాగానే తెలుసును. ఇకమిాద కుదురు7గ* ఉండు.’ అనిరి. అది 

మొదలు ఆతడు అట్టి ప స్తావములుమాని వారిముందు, గౌరవ 

ముగా ప్ర వర్సించుచుంటెను. 

1856 సం, శాస్త్రుల వారు పృక్రీయాఛందస్సు, అలం 

కారసారసం గ్ర హాములను రచించి వ్ర కటించిరి. కథాసరిత్సాగర 



ర్క్ప చేదను వేంకట రాయశ్యాస్త్రుల వారి జీవితము 

మును ఆంధీ )కరింప నారంభించిరి. తమమిత్రులను ఎవరి'నై నను 

చదునవుచుండుమని నియోగించి వారు చదువుచుండంగా తాము 

తెలుగున వచనముగా ఇాలవడిగా ప్రాసీకొనిపోను చుండు వా 

రట. ఒకానొక రావుజీ, తెలి గావు ఆఫీసరు, సంస్కృత పండి 

తుండు కొంతకాలము కథాసరిత్సాగరమును ఈవనిశై చదువు 

చుండెను. శా స్తులవారు వ్రాయుటంజూచి ఆళ్ల రర్టివడెను. 

అతండు చదువుట నిలుపంగానే కాస్తులవారి తెలుగు వ్రాత 

వూ_రియయెిడిది. 'తంతిఆఫీసువాళ్ళం, మేము కృంతవడిగా 

వాయ లేమండీ' అని ఆతండు ఆళ్చర్యవజెను. వేలుపనులచే 

దినమునకు విదుష్రటలవంతున వ్రాసి కొంత కాలమునకు ఈ 

గ్రంథమును పూ ర్తిచేసీ 159! సం. వశటించిరి. 1590 సం, 

సంస్కృత భోజచరి త్ర విక్రమార్క_చరిత్రములను సంస్కరించి 
లఘుటీకలతో వ్ర కటించిరి. 

"ఇట్టి గంథముల నన్నిటిని ఈ ప్ర కారమే శోధించి అచ్చు 
వేయ నుద్యు క్తుడ నై యున్నాను. పండితులును, విద్య్యాశాలాధి 

కారులును, నిద్యార్థులును ఈ సదుద ఫ్టముమునకు సంతోషించి. . 

. ==-ఈగ్యంథనములకు ప్రచారము కలుగంబేయుదురుగాక యని 

సవినయముగ కోరుచున్నాను” అని ప్రకటనగావించిరి. 

శ్రా స్తులవారికి, అచ్చాసీసును ప్రారంభించి అందు సంస్క 

ఆాంధ్ర గ్రంథముల శోధించి పరిష్కరించి ముద్రింపవలయునని 

యభిలాహ పొడమినది. అంతట జ్యోతిష్యతీముద్రామీర శాలను 

1890 ప్రాంతమున స్థాసించిరి. కథాసరిత్సాగర గద నీ వృబంభమును 



౭ - ప్రకరణము. క శాసరిత్నాగరము ర్త్ 

అం దచ్చువేసిరి. ఈకాలమున *ా స్తులవారికి శ్రీ వేంకటగిరిమవో 

రాజా, క్రీ చ్చే య్ గోపాలకృష్ణయా చేంద్రు లారి యాదరము 

లభించినది, శ్రి మహో రాజావారు సయము విద్యావంతులును 

"విద్వత్పోపకులును. శా స్రలవాము క థాసఏ క్నాగరములో నిట్లు 

వ్రానీనారు. “క థాసరి త్సాగరము. . ... నేను దొరంకోని ఆం ధ్ర 

లోకమును నమ్మి కొొంతవటకు నడిపి ఆంధ్రులకు ఈవిషయమున 

జిక్క_ణి ఛాలనందున అల్పసారుండను భగ్నారంభుఃడ నైతిని, 

ట్ల శ్రీరాజగోపాల కృష్ణయాచేంద్ర బహదర్ వారు 
ఆ_ప్పవర్షమువలన మదీయ వూర్వోకొద్యమూాపరిసమ్తా ప్తి నెణేంగి 

లోకోప కార పారిణతానశంనదులై ఏతదాంధ్ర గృంథ రచనా 

ముద్ర ణానమావ వమునకు వలయుసహా కార మెల్ల ₹ తా మొన ర్బెద 

మని నాకుం బెలిపించ్చి అక్లే వలసిన సకలధన మొసంగి యా యు 

ద్యమమును నెజవేర్చి నన్నుం గృతకృత్యుం గావించినారు” అని, 

qm 

“నానాఖానమనోహరంి బైన య్మోప్రబంథ మొక య 
ఫూర్వశైలిలో రచియింపంబడినది. కఠినహదాడంబరము లేక సులు 

వైన పదజాలముతోనిండి కథాభాగములకు ఆయాచోట్ల అను 

నైనశైలితో ఎల్లవారికిని సులభ గ్రాహ్యమై ఈ పుస్తకము 

ఆంధ వఛనవాజయమున నొక నూతనశై లిక్ మార్లదర్శకమై 
wy —3ీ | pens అ) 0 

యున్నది. కొందటు ప వ్రృబంధములలోని వచనముల శైలిని 

ద్రాయు చుండిరి. మణి కొందు వీలేళలింగమువంతులు వభ్యృ 

ve ఆంగ్ల గ్రంథముల సాంప్రదాయములను తెుంగులోని! 



ర్6 చేవము పంకటరాయనా స్రువారి జీవితము 

తెచ్చుచుంగిరి. శాస్తులవారు తెలుగువారి జాతీయతను తో 

వింపంజేయు ఈక్కనాదుల సాంప్రృదాయము ననుసరించి ఆంభ్ర, 

దేశమందు జనసామాన్యముయొక్క_ వాడుకభాషకు చేరువ 

మైనభెావలో కథలను వ్రానీరి. -ఈవచనమున పటిమయు గాం" 
న్ 

జ రి = భీర్యమును చక్క_ంగానున్నవి. శైలి ఏమాత్రము హెచ్చు 

తక్కు_వలులేక సాఫుగా నడచినది. కాస్తులవారిశైలి ననుకరించి 

వలువురు వ్రాసియున్నారు; ఇంకను వ్రాయుచున్నారు. "కాని 

వ్లాస్తులవారి వ్రైలియందలి మాధుర్య గాంభిర్యములు మాత్ర, 

ము అనుక ర్లలకు అలవడక యున్న వి. 

వది యిట్లుండయగా శొ స్తులవారి యచ్చావీసు ఎక్కువ 

కాలము జరుగ లేదు; వారిని ఆర్థి కశ్చేశముల పాలుగావించినది. 

వెంటనే శాస్తులవారు దానిని విక్రయించివైచిరి. తమయుద్యమ 

మును తొాత్కాలీకముగా నాపినై చిరేగాని మరల స్రారంభించు 

నుద్దేశమునుమా త్రము మూన లేదు. 



ర-ప కరణము 

సా ల చిత భాష 

ఆంధ్ర వాజ్మ యమున వూర్వకవు 'లెవరును నాటకములు 

వాయ లేదు. నాటకములు వాయవలయునను బుద్లి మనకు ఐం 
ల లీ య 

న్నీ షుఖాషూ సహవాసానంతరము వచ్చినది ఈవిషయమును 

గుణించి గ్రామ్య భాపా ప యోగ నిబంధన మను నుపన్యాసమున 
ద 

సా స్తులవా రిట్లు ప్రాసియంన్నా రు. 

“మనవారు మేంకదాంటుగా చిరకాలము పురాణ 

ముల నాంధీ/కరించి తర్వాతం బ్రబంధంబుల విసిగి యిపుడు 

అనములం దొడంగినారు. మ౭ియు గీ రాషణనాటకముల 

నెటింగియు వహారూణనాటకములం జదువువణికు నాటకముల 

వాయయశైరి. గీర్వాణకథల నెజేంగియు హారాణనవలలం 

గాంచిన దనుక నవలలవమయిం బడ కై రి వముజయు గద్యుకవన 

మొక ప్రజ్ఞ కాదంట. ఆభావముచే నవలలు "లేక పోయినవి, 

నాటకములు ప్రాయమికి అట్టి కారణమే యొకటిగలదు. 

కా వా్యాలం కారదూ డామణ్ - 

“పినుత యశంబునంగలుగు విశ్రు తనాకనివాన; మయ్యళ 

జననము శ స్యకౌవ్యముల సంగ తినొప్పణు; శావ్యకావ్యముం 

దనరుం గవి వృభావమునం; దత్క_వి సమృతిలేనిరాజులే 

పునవివారింప; రవ్విభులం పోయినజాడ లెజబుంగంబోలంనే” తి_౯౦. 

ముం కవిసంసిద్ధపదంబు భొవరస విఖ్యాతంబు లోకోచిత 

వ్యపహారంబు నుదా త్తనాయకము వే వ్యంబుం జతుర్వర్హ నం 



ర్రి వేదము వేంకట రాయశా స్తులవారి జీవితము 

ఛవసద్నంబును నైనకావ్య మిలనా పద్ధోద్భవస్థాయియై 
ర ర రే థ్ యా 

కవిసంస్ఫూ ర్రియు దాతృకీర్షియుందగం గల్పించు నెల్ల వ్వడుకొ,. 4-_ళ 

ఈవ్రాంతంబట్ట మాడా, _ మున వారు శ్రవ్య కావ్య 

ముమాత మె స షసంతానములలో చేరినదనియు, ఆముష్మి" 
ల — eas 

కాభ్యుదయ వ్ర దవమునియు, ద్భశ ర కావ్య మట్టిది కాదనియు, 

తలంచికని యొక రహస్యము వెలువడుచున్న ది.” (పుట రశ్ళ 

“ ముటీయు పూర్వులు రూపకరచన నేయనే లేదనుట 

సరిగాదు. శ్రీనాథుడు వీథినాటకము రచించెనని ప్రనీద్ధము 

గదా. అతడు బూతులుచేర్చక యుండిన నప్పటినుండియే 

నాటకము లల్లుకొనియుండును.” (పుట రీల్స్ 

౧౮౮౦ నం॥ ప్రాంత్యమున తెకుంగున కొొందటు సం 

స్మ్కృతనాటకములను అనువదింపనసాగిరి. సంస్కృత నాటక ములను 

మొదట తేలింగించిన వారు నడుమవచ్చిన ్రింగీషు అనువాద 

ముల మర్యాద నవలంబించీ తను యనువాదనములయందు 

సంస్కృత మూలములందలి స్రాకృతాది భా పహొభదములను 

నిర్వహింపక అంతటను వ్యాకృతాంథ్ర, మే పెట్టిరి. దీనిచే 

రసము 'చెడినది. నాటకముయొక్క_ ప్రయోజన మంతరించినది. 

౧౮౯౧ సం. వేంకటరాయ శౌ స్తులవారు నాగానందనాటకము 

నాంధీ)కరించిరి. ఈ యాంధీ)కరణ వ్ర కటన మాం త్ర నాటక 

వాబ్మి యమునందు నూతనయుగ ప్రారంభమును సూచించు 

చున్నది. 
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అప్పటి. కింకను స్వతంత్రనాటకములు _. వెలువడ లేదు 
ఠా స్తులవారు నూతనమార్లములను కోరినవారు. “ “దృష్ట బహు 

వ ప్రయోజనంబుగావ్రను, ముఖ్యముగా నానందనిస్యుంది గా 

వను వెద్దనాది లతణకారులచే ననుజ్ఞాతంబు గావునను, మణ్ 

యుం బ్ర హక క! బ్రాణము వినిగి పోయినది గావునను, 

నాటకము మనకు క అని ఎల్ల వారును నాటకములు 

వ్రాయవలనినదని తమ యభిప్రాయమును విశదీకరించుచు వలు 

తాన్రుల ఉపన్యాసను లీయసాగరి. 

నాగానందనాటకమున థా స్తులవా రొక కొ త్తమార్ల 

మవలంబించినారు. సంస్కృత నాటకముల మరార్థిద ప్రకారము 

మూలములో సంస్కృతముండు చోట్ల సలకత,ణభాహయు, ప్రాకృ 

తాది భాపాభేదములుండుచోట్ల తెలుంగు గ్రామ్య భేదములనుం 

ట్రై యోగించి అనువదించిరి. ఆంధ్ర వాజ్ఞ యమున పాత్రోచిత 

భాహయందు రచియింపంబడిన ప్రథమనాటక మిదియే. శా సుల 

వా రవలంబించిన యీాక్టొ _తృమార్షముంగని సహృదయులు కొం 

దబు పండితు లామోదించిర. 

మ.రా.రాశ్రీ వడ్షాది సుబ్బా రాయకవిగాగస ఇ శౌ సుల 
వారికి ఇట్లువాసిరి. అ 

“వంపతో త్తమ భ వద్విరచితవుగు నాగానందనాట 

కము పుటములుదీరిన హ+టకమున లెం గా వ్యేందిర కబం కొర 
మై వ్ర కాశించుచున్న ది, 
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“ నీదపా అ ములకు చెలుంగు నాటకములయందు. 

దవురుచూసీవదారి నామట్టు కాదరణీయముగానే తోచు 

చున్నది. మజీయు దానివలన ననెకలాభములున్నట్టు నేను 

దలంచుచున్నాండను. గ్రామ్యుములేవో యగ్రామ్యమను లేవో 
యెొబుంగనివార లనేకులుందురు గాన వా రివిైగ్రామ్యుము 

లిని యగ్రామ్యను లని తెలినికొనుటకు వీలుకలుగుచున్న ది. 

మణియు వాడుక వ్ర కారము అట్టి గామ్యురూపములు ప్రా 

యుట కష్టమే. నాకుం జూడ దన్నాటకము బహు రసవంత 

ముగానున్న ది.” 

కొందటు పండితులు జెచిత్యాభిమానులు వార్షించినను 

ఇతరులు ఈవద్ధతికి వెంటనే వార్షి ంవలేదు. ఈవిషయము పండి 
తులలో నొక యలజడిబుట్టించి వృద్ధి చేయు చుండినది. 

౧౮౯౬ సం. శౌ స్తులవారు కాళీడాసమవాకని విరచిత 

శాకుంతలనాటక ము నాంధీ/కరించి వ్ర కటించిరి. మునుపటి 

వలెనే పా త్రొ చిక భాహం బ్రైయోగించిరి. దాని వీఠికలో నిట్లు 

నా. “నాగానందమునం చ్రాకృతస్థానమున నేం బ్ర యోగించిన 

గ్రామ్య భేదములను' నాం, ఛ్రాం గేయ భాహాపారీణులగు విపుల 

సృాదయు లామోదించిరి, దీనియందును గణ క రిపులకును 

తలారి చెంబడులకును నెకవిధభాషణముం ట్రై యోగించుట యను 

చితకముని కావలివాం డ కు మత్సష్థిఘాతకునికిని గ్రామ్యముం 

బ్ర యోగించితిని.” 



క కరణము. పాశొ చితఖావ, 61! 

శా స్తులవారి సద్ధతులంగని కోొందణు పండితులు తవు 

నాటకములలో నీచపా త్రములకు అచ్చ తెలుగుం బెట్టసాగిరి.దీనిం 

గూర్చి వారే తమ గ్రామ్య భాషా ప యోగని పంధనమున నిట్లు 

వ్రానినారు. 

“కాందబు మదీయ నాగానందముంగని, భాపహాౌభేవ 

మావళ వ్టకమని గృహీంచియు, నామార్ల మవలంబించిన నా 

శిష్య లగుదురని ద్వేషించి, నీచపాత్రముల కచ్చ తెలుంగని 

యొక రసాభాసంపు నియమముం గల్పీంచుకొని నిర్వహించు 

కోలేక, వరమనీచపా తృములకు నిజనియ మవిరుద్ధముగా త్ర 

త్సమముం చెట్టుచు, బుషికన్యాది సత్సాత్రములచే మాల 

మాదిగల చేతనుంచోలి మవోరాజాను “వషబువ్రులు అనివిం 

చుచు, నీచనీచతరపాత్రములైన  చేటికాదులచే సీతారాజ 

కన్యాదులను అతి నమ్రతతో అతి సుకుమార సంబోధన 

చేయవలనీనచో, అతి తిరస్కార సూచకముగా, మాండ్య 
కళాభూతాంగ కర్తనాంక నిర్యాసనాది దండార్షముగా 

“రాచహాూతుశా యని సంబోధన చేయించుచు, నటిని నూ త్, 

ఛారునిచే “చేవ యని దేనిరింపించుచు గ్రామ్యనాటకములు 

వ్రాయుచున్నారు ? (వుట 60 

౧౮౯౭ సం కా స్రులవారి జీవితమున మటువ రానిది. 

ఈసంవత్సర మే వారు తాము బాల్యములో తమ తండ్రిగారు 

చెప్పా విన్న ట్రిదియు, వెనుక, తాము పెంపొందించి, కథగా 

జనవినోదినిలో ప్రకటించినదియునైన్మ ప్రతాపరుద్రుని కథను 
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నాటకనుగా రచించి వ్ర కటించిరి ఆం g వాజ్బ యనునందలి 

మొదటి జాగీయనాటకము, స్పతం త్రరచన, ఇదియే. ఈ నాటక 

మందలి కథాసంవిథధాన చమత్కారము, సన్ని వేశ సౌభాగ్యము, 

సమన్వయసాలభ వము, పాత్రనిక్తాణకౌళలము, రసపోషణము, 

కవసస్వారస్యము మొదలగువాని నిండు కలిమియటుండ, బవా 

పా త్ర నిరాణముం గావించి ఎనిమిది మ మిది తెగల గ్రామ్య భేద 

ములం బ్ర యోగించ్కి తవు పొత్రొ చిక భా వూసిద్ధాంతమును 

స్థిరముగా నెలకొల్చుటమా త్ర మేగాదు, శాశతముగా రూపక 

రచనావిఛానముం జూపీనారు. “వాాఢజనైక వెద్యరసంిబగు న్ 

నాటకము తమస్రావక వశేణ్యులైన శ్రీ వెంకటగిరి మవో రాజా 

వారికి తమ కృష్ఞ తాసూచకముగా నంకితముం గావించినారు. 

ఆ సంవత్సర మే మణి ఆరెండు స్వతంత్ర నాటకములు 

వెలువడినవి. శ్రీ ధర్మవరము ామకృష్ణమాచార్యుల వారు 

తమ చిత్రనలీయమును, శ్రీ గురుజాడ అప్పారాయ కవిగారు? 
తమ కన్యాళుల్క ప్రహసనమును ప్రకటించిరి. 

+ శ్రీ అప్పారావు పంతులవారు తమ నాటకముయొక్క_ పీ శ్రికలాశి శీ 
ఉభ జ 9 శాస్త్ర లవాశే పాత్రోచికభొమకు ప్రావకులని తెల్లముగా వ్రాసియుండ 

టో 9 అధ ఇప్పుడిప్పుజే చ సిద్ధికి వచ్చుచుండు కొందటు రచయితలు, శా స్త్రులవార్మి గంథ 

ములం జదువకయు, అంధృవాబ్మియమున వారు చూపినమార్శ ము లేవే లేలి 

యకయు, వ్యాసములు వా యగడంగి, వానిలో శ్రీ అప్పారావు వంతుల 

వారు పౌ త్రో చికభాషను (ప్రారంభిం చిరని ము, చేంకటరాయశా స్త్ర లవారు 

ఆమశమును అనుకరించిరనియు (వ్రాయుట పొరబాటు, ఇటే పెక్కుపొర 
బాట్టు అల్జుకొనిపోయి యున్నవి, 
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వ, తాపరుదీయ నంతన తెలు" వ పంచ పతా నుర యవుంగాంచిః ంతన తెలుగు ప్రపంచ 

మున చెప్పరాని యలజడియు ఆవేశమును జనించినవి. పాత్రా, 

చితభాపౌవాదము బలవడినఏి. జేకముందు లెక్కలేని పండితులు 
"ఆమోదించి శా స్తులవాకికి జాబులును పతి కలలో వార్టీసము 

చ! pr 

లును వ్రానీరి. ద్వేషాలు శా స్తులవారిమతమును కడ తేర్చవలయు 

నని వన్నాగ ములు పన్న ందొడంగిరి. 

పండితులు కొనియాడినవిధము 

అము చి త హై సను ౧55 శ్రీ పూండ్ల రామ 

కృష్ణయ్య గారు వెద్ద విమర్శను పదునొకండ పుటలలో ప్ర కటిం 

చిరి. “ఈ వ్రృతాపరు దీ యవాటకము పొ త్త ల కుచితముగుసంభా 

షణ వాక్య్ళములతోో నిండి వినువారి వీనులకు విండై, యమృ 

తంపుసోనల కృందై వెలయుచున్నది.. . .దీనివంటి యద్భుతనాటక 

మును మేము కని వినియెటుంగము. . .వంతరసపుష్ట గలిగినట్టి 

యు నింత వాఢమగునట్టియు నింత సలకుణమైనట్టియు నాట 

కము వేజొండుడానిని మేము మాడ లేదనియు విన్నవించు 
చున్నారము.” 

కలావతిన త్రి క పట్టి మంచినాటక విరా యాం ధ్ర భాషలో 

శంతవణుకు మజయొకటి కానరాదు. ..... 

సత్వసాథని: ఇక్క_వికి జాతీయ స్వాభావికజ్ఞూన పరిహ్క. 

రణప్రావీణ్థము సాక్షాత్మా_రము నక్లనాంశేములు నచ్చిన చోట 

నెజప వ ర్హనము ననుసరించి వర్ల్షింపంబడియున్న వి. ఆయాపాత 

ములకు దగిన జాత్య్యాచారాది విషయములు వెలునడునట్లు 

భాషను వ్ర యోగించియున్నారు. దది నాటకముగాన స్రైవణ్క 
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వ్రబంధమువలె పద్యము లల్ల బడక చాముషిక ప్రబంధము నను 

సరించి పాత ములననుసరించియు సద సము లల్లబడియున్న వి. 
ల్ 22) 

Madras Christian College Magazine Septem- 
ber, 1898. స 

We cannot but congratulate him upon the 
happy choice of subject he has made. We must 
congratulate him also on the success with which 
he has accomplished his task. 

We shall content ourselves with saying that 

Prataparudriya by itself would suffice to answer 
those who seek to belittle the literary intellect’ 

of South India. The Drama however marks 2 
new departure in Telugu literature. Secondly, the 
drama is the work of one who has before now tried 
his skill in the interpretation of the Sanskrit 
dramatists and had made a name for exactness of 
rendering and for his high attainments in Telugu 

composition both in prose and verse. Further, he 
has studied the dramatic art with special attention, 
not only for the gratification of his own scholarly 
instincts, but also with a view to the practical 
application of his studies and researches in the 
representation of the classical Sanskrit dramas. 
He has also cultivated a knowledge of the drama 
as understood and enacted by the Masters of the 
west. A work by such an author should certainly 
evoke the interest of the educated public. 
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ఫస్ లేఖ: ఈనాటకము నూతనపక్కి_ని వ్రాయంబడియుం 

డుట చేతను, ఆంధ భాషయం దింతకుపూర్వ మిట్టినాటకములు 

"లేకుండుటచేతను, వండితశిఖామణి చే వ్రాయయిడిన యీ నాటక 

“ఈనాటకము ఇతరనాటకములవలెగాక నూతవపడ్డతిని 

ప్రాయంబడియుండుట చేతను వ. 

“ఇన్ని నాటకములు మనఫాషయందీ కొద్దికాలములో 
వ్రాయంబడినను సంస్కృృతమునుండి ఆంధి /కరింపంబడిన నాలు 

గైదు నాటకములు తప్ప మనభాషకు గౌరవము కలుగంజేయి 

నవిలేవని మాయభిస్రాయము. అట్లగుటచే భాషాంతరీక కణము 

గాక స్వతంత్ర్రృమాగ రచింపబడిన ప్ర, తాపరుద్రియ నాటకము 

ఈలోపమును వారించుప్రయత్ననునకు గణపతిపూజ యనం 

దగియున్న ది. వెంకట రాయా స్తులవారి చేం జూవంబకిన నూతన 

మూార్షము పండితులచే నంగీకరింపంబబడునుగాక యని నము 

“ఈనాటకము పృదర్శింపబ కినచో చూచుహారు మిక్కిలి 

యావందమును చెందెద రనుటకు సందియములేదు. గ్రంథకర్త 

యొక్క. లోకానుభవము అద్భుతేముగనున్న ది. ఆంధ్ర దేశముల 

యందలి తురకలయు, చాకలివాండ్రయొక్క_యు, అలవాటు 

లను జక్కంగ నెటీంగినవా రినాటకమం దాపా త్ ముల నిసర్ల 

మనోహరత్వమును గ్రహించి యద్ముత మొందక మానరు” 

త్ 
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నవుకాలికపండితులు_ నాటి పత్రికలు 

ఆంధ వాజ యము ఆంగ్ల విదాగసంపర్కమువేత కొత్త 
డీ య a wc 

పోకడల బోవుచుండిన యీకాలమున పలున్రరు పండితులును 

కన్ఫలును తవు నూతనరచనలచే నాంధ్ర, వాగ్గోవిని నేవించు 

చుండిరి, ఆం ధ్ర నగరమైన మదరాసునగరము ఆం ధ్ర భాషకు 

లస అద్య కంద స్థాన మైనది. నెల్లూరినుండి పుదూరుద్రావిడ బ్రాహ్యణులు 

మదరాసు వ్ర వేశించి అచ్చావీసులను స్థాసించి సంస్కృ తాం ధ్ర 

గ్రంథములను ముద్రింప నారంభించిరి. శ్రీ చిన్నయ సూరి 

గారు 15862 సం. మున నిర్యాణముం జెందగా వారి శిష్య 

లైన శ్రీ బహుజనపల్లి నీతారామాచార్యులవారుు తమ 
గురున్రుగారు ప్రారంభించిన గొప్ప నిఘంటు నీ రాణవద్ధతి అసాధ్య 

మని తలంచి ఒకపాటినిధమున శబ్దర శ్నాకరమను నిఘంటువును 

1885 లో ప్ర కటించిరి. వావిలాల వాసుదేవశా స్తులు మున్నగు 

వారు సంస్కృతే నాటకములను అెనుంగునకు అనువదింవ మొద 

లిడిరి. శ్రీ కొక్కొండ వేంకటరత్నము పంతులవార్కు వీ"రేశ 

లింగమువంతులవారు, ధర్మవరము రామకృవ్ణమాచార్యుల 

వారు లంక ననేకులు పంకట రాయశాస్తులవారికి సమకాలి 

కులై ప్ర బంధములను గద్య గ్ర ంథములను నాటకములను 

వ్రాయుచుండిరి. వీశేశలింగము పంతులవారును గురుజాడ శ్రీ 

ఛామమూా ర్చి పంతులవారును ఆం ధ్ర కవి జీవితములను న్రాయు 



వినా ముల నాసులవాకి ఇ కెళసు 
చో ల 

దికుకు కారణమెనటుల తలంచవ లసీయున, ది. వ తౌావము వారి 

హృదయమున చిక కాలమునకు పూరష్టమే అంకురించినను 

పకషమై వెలయుటకు లంత కాలము పాటను ఈలోపల నాం 

ఎ ఏ వంది క్ కప న్య హె జర ఇరా గమ బడే బోనీ క్రీ re దేశమందు పండిత కవ్రులు పరస్పర వై హమర్ణిము కొన్న 
అజా న! శే... 2 త్ అష { (5 ల ఇ 

వాతలచే ఆంజ కవి పండితేసంఘ మెళుడి వెంకెలు రాయళ్ సుల 
న్ హో; 

టనే! 

వారిచే తుదము ను. ఈవిషయములు కౌ సులవాడరి టివి? 

మున ప, ఛానసానము నందుట కత, తా నులవాసు వాజు య 
| ర గ వ ల as ళో 

అమవమున పోరాడిన రూవను డగుటచెకసు ఈ చగి డ్, వంత 

ము వదలుట ఖావ్యాముగాదు. 

ఈకాలమున నాం ధ్ర దేశమున భెహావిమర్శ కాదులకు 

పూనుకొని సూర్యాలోకిము, ఆంధ భాషా సంజివని, అముద్రిత 

గ,ంథచింతామణ్కి శశిలేఖ, వివేకవర్షన్హి కలావతి మున్నగు 
లీ త్రీ mp 

సెక్కు_వప తి సలుపు వి న క వెక్కుు త్రి కలు వ్ర విమర్శలు సలుపుచుండిన సూర్యాలో 

మును జి. నీ. వి. శ్రీనివాసాచార్యులవారు మదశాసునుండి 

వ్రదురించుచుండిరి. ఇందు విదార్జివిషయము లేగాక లోక 

నృత్వాంతముకూడ ప కటింపయబడు చుండెను. ఆంధ భాపూాసంజిీ 
రై ౨ (WU WU 

జో లౌ జో 2 వని పత కను శ్రీ మహావముహోేపాథా్య్యయులు కొక్కౌాండ 
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వెంకటరత్నము పంతులవారు మద రాసునుండి జరువుచుండిరి. 

వీరు మదరాసు వె ప్రెసిడెన్సీ కాలేజిలో నాం ధ పండితు లేగాక 

ఆం ధ్రవిద్యాపారంగుతు లని చనీద్ధి వహ దక బహు 

నాటక కర్దలెన శ్రీ భర్యవరము రామకృష్ణ మాచార్యుల వారి 
వంటివా రనేకులు వీరి శిహ్యవర్లములో నుండిరి. అము ద్రిత 

గ్రంథచింతామణి యను పత్రికను శ్రీ ఫూండ్త రామకృష్ణయ్య 

గారు. నెల్లూరినుండి ప్ర కటించుచుండిరి. వీరు ౧౮౬౦ సం. 

జూలై ౮ తేద్కి నెల్లూర, దుప్వ్యూరను గ్రామమున ఆలువేల 

నియోగి'బ్రాప్తాణకుటుంబమున జనించి సంస్థ్ఫాతాం ధ్ర ములందు 

చక్కని జ్ఞ రక సంపాదించుట యే గాక మంచిలాకుణికులనియే, 

విమర్శకులనియు వ్రసిద్ధివడసిరి. ౧౮౮౫ సం. మున వీరును 

ఒడయారు వీరనాగయ్యగా రనువారునుకలనీ యీ పత్రికను, 

శ్రీ వేంకటగిరి మవారాజా, కీ. శే. శ రాజగోపాలకృష్ణ యా 

వేం ద్ర బహద్దరు వారిపోషణలో, ప్రారంభించి, ౧౮౮౮ సం, 

వరకు జరిపిన యనంతరము సహాయసంపాదకు లైన విరనాగయ్య 

గారు మానుకొనంగా తామొక్క 5 తమని ర్యాణపర్యంతము 

౧౯౦౪ సం వరకు జయ పృదముగా జరిపిరి. పూర కావ్యముల 

నెన్నింటినో పరిష్కరించి ము ద్రించిరి. శశిలేఖయను వత్రికను 
మదశాసునుండి శ్రీ గట్టుపల్లీ శేపాచార్యులవారు శ్రీ నేలటూరి 

పార్థసారథి అయ్యంగారు మొదలైనవారి తో-డ్చాటున ముద్రిం 
చుచుండిరి శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగము పంతులవారు నివేక 

వర్థనిని రాజము ాం ద్రవరమునుండి జరుప్రుచుండిరి. కలావతి 
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రాజమెహేాం ద్ర వరమునుండి we చుండెను. 

ద్ధీ ఇక్కాాలమున శ్రి వూండ్ల రామకృష్ణయ్య గారికిని శ్రీ 

కొక్కొండ వేంకటరత్న ముపంతుల వారికిని. బిల్వేశ్ళరీయమను 

గృంథము విషయమై వివాద మేర్చడినది. దీనింనార్చి శ్రీ, 

పూండ్ల రామకృష్ణయ్య గారే ప్రకటించిన వ్యాసమునుండి 

కొంత యుదాహారించుట మంచిది? 

పకక వై ప శ్రి చి ల్వేశ్వరీయశృతి _విమర్శనముంగుణించి-.... 

ఈసంవత్సరము మార్చినెలమొదలుగ మేము విమర్శించు 

చున్న శ్రీ చిల్వేశ్వరీయముంగార్చి వివిధాభిప్త్రాయము 

లితరులచేం చి కటింపంబడినవి. వానికిం బ్ర తు తృరముగ 

నియ్యువన్యాసముం బ్రశటించుచున్నారము:-- 

బ్ర హ్రీ, మహారాజశ్రీ శ్రీమత్కొహ్కొండ వేం 

కటరత్నము పంతులవారు సంస్కృతాంధ్ర ములయం ద 

సమానపాండిత్యముగ ల వారనుట జగ ద్విదిత్వమైన యం 

శము. అట్టి పండితునిచే విరచింపంబడిన గ్రంథమును విమ 

ర్మించుట పండితులకు విధియైయున్నది. శ్రీ పంతులవారే 
తమ గ్రంథమును విమర్శనార్భమై 18.398 న, వూకార్యు 

స్థానమునకు బంపియున్నారు. గ్రంథమును సాంత ముగ. 

జదువంగా గుణములతోంబాటు గొన్నిదోషము లగవడి 
నందున మావివుర్శనయంతేయు ఒక గ్రంథముగ వ్రాసి వ్ర =f 

పత్రిక శ్రీ శ్రీపాద కృష్ణమాంర్థికా స్త్రిగారి సంపాదకత్వమున 

శోఅము దీ గ్ర ంభచింతానుణి సం, 7. సంచి, 12, 
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టించుటకు ముందుగ బంతులవారి యభి ప్రాయనుం దెలిసి 

కొనిన మేలస్యెంచి యీ ఫబృవరినెల 4, 5 'లేదులలోం 

జెన్న పురికించోయి వారికి మానిమర్శన గ్ర ౦థమునంతయుం 

జూపితిమి. పంతుల నారు మావిమర్శనముం గనుంగొని యౌ 

కొరణముననో మవ త్రీకం బ్ర కటించినచో దీనికిం బ్రత్యు 

తృరమిచ్చెద నని యు త్తరమిచ్చిరి. వ్రయ్యుదంత మంతయు 

మహారాజశ్రీ వనప్పాకము శ్రీనివాసాచార్యులతో విన్న 

వించితిమి. వంతులవారు చెప్పినచొప్పునం చేయుడని శ్రీని 

సాసాచార్యుుల వారును మాతో మందలించిరి. మేము మా 

స్వస్థలముం చేరినత ర్వాత, 1894 సం. మార్చినెల ఫ . గ 

ముద్రింపించుచుండంగా శ్రీ పంతుల వారు చెన్న పురినుండి 

మాకు నొక జాబు వ్రానీరి. [...ఇట జాబు ఉదాహారింవం 

బడినది.) మూ మార్చినెల పత్రిక యప్పటికే ముద్రితమై 
యుండినందునం గాలము మిగిలినదని బదులులిడితిమి. (ఈ 

పద ి ములలోపములను మేను పంతుల జారికిం 'చెల్పినారను. 

మార్చి సంచికంజూచిన  విస్పష్టమగును) తాము వ్రానీన 

పద్భ్యముల. బకటింవలేదను కోవనుతో మార్చినెల పతిక 

యందలి మాయా మెవణలకు. బ్ర త్యుత్తరము లిచ్చుచు శ 

న Yt కరతా న ని న సిద్ధాంతి వీవళం శా స్తులవారు వ్రానసినట్లుగం గొన్ని పద్య 

ములువ్రానీ మమునిందించిరి. ఆపద్యముల మేనెల సంచికలో. 

చి కటించుచున్నా రము. ఇందువలన. బ్రృవృథమమునం గచ్చ 

కుం గాలుంద్రవ్వినవా శే రైనది విజ్ఞు 'లెజటుంగుదురుగాత 
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ఆవల నంకులసవురము సమకూడినడి. ఎవరికో క్షి కొలంది 

వారు పో రాడిరిగ దా. ఈవాగృణము భాపోపయోగ మైన 

విషయముగాన మేమును - మోమోటమి లేక వాగస్టన్యము 

గావించితిమి. అర్థరథు లతిరథులు మవారథులందబు'నూ 

వక్ష, Sts కొన్ని ప, యోగము లువసంహారము 

లెనను మాకుజయమనుటకు టం గ | వండితు లనే 
కులు మావాదమున కనుమోదకులగుటయే యిందుకు 

నిదర్శనము. అయిన నింతమాత్రమున మేము విజ్ఞవీంగు 

వారముగాను. " వ్ర మాదోధీవుతాముపి అని యున్నది 

చా నిందింవం గడంగిరిగ దా. =, ఇది యటుండనిండు. 

ఇప్పటికిని శ్రీ, పంతుల వారియందుం గడు గౌరవము మాకుం 
గలిగియేయున్న ది., a 

వది యా వాడచరి త్రసం గృహము. దీనిని సమగ్ర, 

ముగా నెబుంగగోరువారు అము డితే గంథచిం తామణినుండి 

గృహింపవలనినదేగాని ఈ లఘు గ్రంథమున హోెచ్చుగావ్రాయ 

నవకాశములేదు. 

ఇంతవరకును వేదము వేంకట రాయశా స్తులవారు విమర్శ 

నలంగావించి ఎవరిహృదయములంగాని నొప్పించియుండ లేదు. 

మై వాదముల సంపర్చృమున్నై, నీ రామకృష్థ య్య గారు పండితాభి 

ప్రాయములను నేకరించువారై వేంకట రాయశా స్తులవారి యఖి 

వానిని రాముకృష్ణయ్య గారు తవు వృత్రికయందు 

జ యాది వ్రాయముం నోరంగా తా న్తులన రు నప వాసీరి. 

వకటించి3. 
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పబ లకు ప్రాసముగ లదని శ్రీ వంతులవా రిదివణకు 'నేపద్యము 

నుదాహారించుచుండిరో యాపద్యంబునం దమపడిన యఖి 

ప్రాయము బొరపాటని దానిని సంస్కరించిన బ్రహ్మశ్రీ వేదము 
వేంకటరాయ కొ స్తీ గారి యుపన్వ్యాసమును సన్నుతించి యొవ్వః 

(ఆ a 

కొన్నారు” వుంతవమూా త్ర మేగాదు, +“వేంకటరాయశా స్తుల వారి 

ళ్ ఆగ ఆహ క Ed సశక్రియాఛందస్సు' అను నొక గ్రృంథమువై, బంతులవారీ 
5 థ్ అంచ జ జ క విధముగ వ్రాసినారు. ఎట్లన ఈ ఫు స్తకము “రూప్రనం గడుచిన్న 

డైనను గుణాతిశయములచేం బెద్దదనియే యెన్నదగియున్న దో 
అని, తర్వాతత ర్వాత శ్రా స్తులవారి జాబులను వూండ్ల రామ 

కృష్ణయ్య గారు విశేషముగా ప్రకటింప నారంభించిరి. ఆంధ్ర, 

భాహాసంజివని యందు ఆనూరి శ్రీనివాసాచార్యులు లోనగు 

వారు ను ద్రింపించుకొొన్న యుత్తరములకు శాస్తులవారు 

అము ది త్ర గ్రంథ చింకానణేయందు వ్ర త్యు త్తరమొసంగిరి. 1 

అందులకు ఆసూరి శ్రినివాసాచార్యులచే వెంకటరత్నము పం 

తులవారు మరల జబాబివ్పించిరి. ఇందు దూషణ వాక్యములు 

వప్ర,యోగింపంబడినవి. కాని వెంకట రాయశా స్రులవారు బదులు 

దూషింపక ఇట్లువాసిరి, “అముద్రిత గ్రంథచింతామణియందుం 

గడచిన యేప్రైలు, మే_సంచికలలో నా ర్ కటించిన కొన్ని సవ 

రణలనుగూర్చి చర్చించుచుం గ్ "త్తగాం నొన్నియుదాహరణ 

నులంజూపి వానింగూర్చి నన్ను. బ్రళ్నలువేయునవై వై శాఖ 

* ఆముద్రి--గృ,ం--చిం. సం.7. సంచి.12 

+ ఆడే, సం,8. సంచి.1. పుట 19. 1 అదే_సం.రి. సం 4. 
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జ్యేస్థ మాసముల యాంధ్ర భాహా సంజీవనీ సంచికలయందు 

మూండుజాబులు ప, కటింవంబడినవి ఆజూబులలో వ్రాయంబడిన 

తీరస్కారమునకును ఛలావలావములకుక్కు ప్రకటితపూర్వము 
"లయిన నాజూబులలోనే వూర్తముగా దత్తోత్సరములయ్యుును 

లాం జాల టిని 9 

మరల నడుగంబడిన యాహేపములకునుమాని విద్వద్వనే 
ణుస్టల చిత్తమువడయవేఃడి నుపసన క్షములయిన విషయములకు 

her. 

మా త్ర మే నా నేర్చిన కై వడి సమాధానములు ప్రానెదను. 

ద్రందలి గుణదోోషనిర్ల యమున నై విద్యానికషపా మాణము 

లయిన విద్వద్వ రేణు లే వమాణము ఖః 

ఇప్పటికి వెంకట రాయా" స్తులవారు ఎవరికీని ద్వేష్యు లై 

యుండ లేదు. పూరము వీరేశలింగము పంతులవారి వితంతు 

వాదముల కెదురువాదములు సల్పినప్పుశు తా స్రులవారి పాండి 

త్యము లోకమునకు విదితమాయెను. వారిరువ్రరకును అభిప్రాయ 

భేద మేర్చడినదేగాని దూహణగ,ంథములవబుకును పోలేదు. 

కాని వంకటరత్న మూ పంతులచారుమాత్రము, తమ్మగ్తృంథముల 

యందలి దోషములను వెల్లడిచేసీన వూండ్ల రామకృష్ణయ్య గారి 

యాకేపములు సాధువులని వ్రాసీనందున వేంకటరాయళా 
స్తులవారిని వారి పాత్రాచిత భామను ద్వేషింప నారంభించిరి; 

దూషించి వ్రాయసాగిరి. కాని వెంకటరాయశా స్తులవారు 

బదులుదూషింపక సవిమర్శకము లై న సమాథానముల వ్రానీరి. 

అముద్రిత నం, ర. నంచి, 10 



౧ర= వ్ర కరణము 

*ద౦ స కనిప re ప పాలా 

“నీకన్నీ హా బళ్గారిడి స్త్రీ కు కోర్టుప్రీ జీ బ్ర* శ్రీ, ధర్మపరము రామ 

కృష్ణ మాచార్యులవారు. య. ప్రథమ 'క్వితీయ స Phe కార్యదర్శిం 

పృథమసంభుము బల్లి "రిలో 1697 సం. వీప్రెలు నెలలో ఈస్ట్రరు నెలవులలో 

జరిగను. అప్పుడు అ మాక్ రాయబవాదర్ వనప్పాకము అనంతా 

చార్యులు, బి. ఎల్ * గారు, అగ్రా స నాధిపకు లం. , .* + కృష్ణ మాచార్యులవారు 

ఒకరొకరిని "మీరీవిషయంబున వృథానోవ పన్యాసకులరయ్యెదరా” అనియు 

అభ్టై సహాయ సోవకోపచ్యాసమాలకు యథోచితముగ నడుగుచుండిరి. పలు 

వురు విషయములం గ్ర పీంచుచుండిరి, వేంకటరాయశా చ్రులవారు నీవిషయం 

బును కోరలేదు, కృష్ణమాచార్యులవారు వారిని వ్రధానోపన్యాసమున కడుగక 

ద్వితీయమునకు తృతీయమునకును ఆడుగుచుండిరి. కొక్కొండ 'వేంకటరళ్నము 

చబంతులవారిని మాక్క ము ప్రధానోప న్యాసమున కే ఆడుగుచుండిరి. ఇట్లుం 

Od Fe 
క 

డయా నగ్రాసనాధిప వరేగాడ ౌర్యదర్శియెన కృన్ణ మా చార్యుల వారిని “మీరేల 

వేంకటరాయశా స్తీ గారిని వదలివేయుచున్నారు.” అని హెచ్చరిక చేసీరి, 

అంతట కృష్ణమాచార్యుల వారు త ల్క్కాలవిచార్యమాణమైన ర్ వ విషయ 

టి 

* కవిపండిత సను చరి కృక క్త ప్ట్రముఅని యొకచిన్నపు స్తకమును కృతీ 
ఆ జీ ఊరీ 9 యాం ధ్రకవి పండిత సంభుసాంఘేక విజ్ఞాపనముగా శీ శ్రీ పొదక్ళష్ణ మూ రి 

శాస్త్రిగారు (కళొవతీ సంపాదకులు చేడు నుహామనోపొధ్యాయులు, కళా 

వ ప్రశౌడ్లలు కోనారు నుబ్బరామయ్య గారు, గుండ్దపూడి సుబ్బయ్యగారు, 

స్సి ప దొరసామయ్య గారు (నశత్వసాధనీ పతి (త్రికాధిపత్సి అను నలువురు 1899 లో 

ను చి రచి (పృకటించిరి. ఇందలి రచన కడుమనోవారముగా నున్నందునను 

ఈవ్నార్త్రంథము_.. ఇప్పుడు దొరకనందునను ఇది మరల అచ్చుకాదనుళలంఫు 

నున 'అందఖిక్తాగ్గ ములనే యిం దుదానారించుచున్నా డను. 
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మున వేంకటరాయశాస్త్ర లవారిని సహాయోవన్యాసకులు గమని యడిగికి. 

శాస్త్రులవారు నిరాకరించిరి, “అట్టన మీ రేమిచేయుదురు” అని కృష్ణమా 

చార్యుల వారడిగిరి, “6 ప్ల విషయము వాసి అని శా స్త్రలచారు చెప్పరి. 

శివ మాచార్యులవారు ఇంచుకంత సనంశయించుచు నంగీకరించిరి శా చ్ 

వా రా యొక యుపన్యాసముదక్క వేట్"కటి ఫూనుకొనలేదు. కడమ “రెండు 

విషయములను ఇతరులు స్వీకరించిరి ఫూర్వో క్ష విషయాస్ట్రకములో త్ వది 

వేంకటరత్నము పంతులవారిది, “వండితులు ్రామ్యామును భాషింపంగూడదు; 

వ్రాయనుంగూడదు.” అనునది. వేంకటరాయ కా త్రులకారిజై న యాటజవ 

విషయము ‘కనులు నూతనమాక్రమున గ్రంథములు. రచించుట 

నుంచిది ? అనునది, మజునాండు పూర్వాహ్లామున నుపన్యాసములు ప్రారంభ 

మైనవి. కాలము తెలియుటై (సృథానోవపన్యాసకునిక 10 నిమిషములయి 

నంతట హెచ్చరిక గంటను, 15 కాగానే విరామఘంటళు వాయి చునట్లును, 

ద్వితీయనికి ఛ్ నిమిషములయినంకట "హెచ్చరిక గంటను 10 ని, లయినంతట 

విరామగంటను, తృతీయునిక్ విరామగంటను మృారశ్ర మే వాయించునట్లును 

నియమ మేర్చ డెను. .....కొన్ని కారణములవేత ఆఫ్రూర్యాస్లింకము వేంకట 

రాయశా న్తులవారిని 6 వ నిషయముంగూర్చి యుపన్యసించునట్లుగా అర్రాస 

నాధివతిగారుకోరిరి. శా త్రులవా రువన్యాస మొనర్చిరి. వతి, కోపలేఖకులం, 

కడమవారి యుపన్యాసములందుంబో లె శా చ్రులవారి యువన్యాసము ననుగ 

మింపచేరక లేఖుశులను క్రిందవై చి సామాజికపదవి నవలంబించిరి. అ గ్రాస నాధి 

పతిగాగును కడమ సకలోవన్యానములకును వాయించినట్టు ఛా త్త” 

యుపన్యాసమునకు హెచ్చరిక గంటను వాయింపకయు, విరామగంటను 

వొాయింపకయు కా ఛ్రులవారికి కెల త మాణ నియమములందొలగించి, శా త్తి 

వారితో 'మియుపన్యాసమునాపుట నాకిష్టము ల్లేద్దు.* అన్తి నుడ్డివిరి. 
అ న్ 

“శండవఫపూట మరల నువన్యాసము లకక. మష్టువిద్య్యాలః 

కో ఆ అ 5 un పంతులుగారి గ్రాన్యువిషయము మొదటిపఏి, వా రుపన్యహ్మో 



76 వేదము వేంకటరాయకా స్రులవారి జీవితము 

జెకులు అ గ్రాసనాధివతిగారిని వేంకటరాయ శకా స్త్రీ గారిచే నావిషయంబున 

మటల నువన్యానము సేయింపుండని వం తదనుసారముగా నగ్రాసనాధి 

వతిగారు కోరగా వేంకటరాయశా చ్రులవారు కాలనిర్భంధము లేక అ గ్రామ్య 

విషయమున జే ప వ్రసంగించిరి. 

న 'పంతులవారు చెప్పినట్లు ఎల్ల వారితోను సర్వకాల 

స ర్వావస్థలయందును వ్యాకృత భాషనే భాషింవసమకట్టిన వ్యవ 

పోర వోనికలుగంననియు గ్రామ్యజనులతోో వ్యవహరించునపుడు 

గ్రామ్యము పండితులతో భాషించునపుడును వారికి వ్రాయు 

నఫుడును వ్యాకృతభాషయునని వ్యనస్థ ేర్చజచుకోనుట 
మంచిది.” 

“అని ఇా త్రిక యుంపన్యాససారాంళ ము. అల్లే ఆవిషయమంగీ 

కృతమాయెను. కడమయు'పశ్యాసకులలో ఫూండ్హ రామకృష్ణయ్య గారిని 

మాత్రమే బళ్లారి సామాజికులు అగ్రాసనాధిపతి ముఖముగా పలాజు వేడి 

(వసంగింపించిరి. వారి జాంగ రికీ కడునలరిరి, అగ్రాసనాధిపతి గారు... =, వండి 

తులు వేదము వేంకటరాయకా చ్రులవారి వంటివారుగా నుండపలయుననియు 

నట్టివారు అరుదనియు సకాా_ణొంచిరి, 

“కృవ్న మాచార్యులవారు శకట "రేఫ ఆర్థానుస్వారములం భావనుండి 

తొొలణింహందగినవనీ యంద్దేశ్ళమును 'వెల్ల డిచేసినారు. వేంకటరాయ శా త్ 

వారు నిషేధించినారు; కృన్నమాచార్యలవారు నిషేధము నొప్పు లేదు. తంత 

శా త్రుంవారు తమవంతుగా, 'థ, ఫి లొః శస. భేదము” పీనింగాడ ఆకెంటి 

తోం జేర్చుమనిరి. బహుపర్ణ్మ నాళోగ్ధేశమునకు సావాసింపక కృష్ణమాచార్యుల 
వారు నిజో న్థేశ్యమును త్యజించిరి, 

“కృష్ణ్టమూచార్యులవా రుబ్దేశించిన విషయములలో నిదియొశటి_ యూని 

'వర్సిటివారు మెట్రి క్యు లేవకా పరీత్తకు ఆధునిక కవుల గ్రంథములను పెట్టు 

నపుడు ఆకవులకు పారితోషిక మిచ్చుట లేదంట, అట్టివారికి పారితోషిక 



మోవలసీనదని ఆమాానివర్శిటివారికి ఈసంభుము ప్రాయవలసినదటం ఈ నభ 

చారట్టి'పెత్తనము పెట్టుకొనుట ఆనుచితమని వేంకటరాయశా త్రులశౌరికితోంచి 

కృష్ణమాచార్యుల వారిని “ఈరీనిని వ,తారితుతై న వారెవరు?” ఆని యజిగిరి 

వడ్డాది నుబ్బారాయండు గారు” అని వారు త్తరమిడిరి. “అట్లని నుచ్చారాయండు 

గా రీసంభఘమునకు వ్రాసినారా? అని మజల వ్రశ్న, లేదనియుత్తరముం 

“కావున మన మిందు చ, వేళింవంయాడదుం నుబ్బరాయని వాకికి ఇచ్చియే 

యుందురు, లేదా వారికి న్యాయ స్థానచులున్న వి.” ఆని శా చ్రులవారు న్్పే. 

వ 32 ధించిరి. కృష్ణ మాచార్యులచారు ఆయండ్లేశ్యమును త్యజించిరి. 



౧౧- ప కరణము 
Wy 

శారదాకాంచికలు -పూంశ్ల రానుక్భిస్థయ్య గారి జాఖబంలు, 

జాన బాష ఆస జ 2 EF అ= ప కవిపండిత సంఘ పృథమసమా శమము పృతాపరు ద్రీయ 

డపృకటనకుముండే జరిగినది. శ్రీ వూండ్ల రామకృష్ణయ్య గారు 
శా స్తులవారికి ఆ _ప్పన్న హీతులై గ్రంథరచనకు వురికొల్పుచుం 

డిరి. ప తొవరు ద్ యమును రచించుచు శాసులవారు నెల్లూరి 
wr పూ గ 

లోను మదరానసునందును తమ మిత్రబృందమునడుమ చదువు 

చునుండిరి. 

తే 107.1897 వూండ్ల రామకృష్ణయ్య్టిగారు * ప్రతాప 
రుద్రియమును అచ్చునకిండు. ఆది మాకు వెలగల యశస్సును 
నంపాదించుననుటకు సందిమాము లేటు అని హ్రాసీనారు 

తే 6.111597 ది. వతౌవ అమన యనంతరము: 
oe ee శ అత్య 
వ, కాహుద్రీయ eT బ్రవోానందముం 'చెందిటెమి. 

నిన్నటి రాత్రి మూ యిళల్లంతయు దిని షఠశనమువలన మన మిత్ర, 

బృందముచె నిండిపోయినది. - . ఈగ ౦థమునకు మిగుల ఖ్యాతి 

వచ్చునశుటకు సండియము లేదు.” అని స్రానీరి. 

ఆర్యా; 11.11.97 నెల్లూరు. 

నమస్కారములు. తాము దయతోననిచిన గ్రంథత్ర 

యముచేరి మివుల సంతనించితిని. మో యాజ్ఞానుసారముగం 

బు_స్పకములం బుచ్చుకొొంటిమి. తిక్కు_బొక్కు_ లవిషయ మై మోరు 
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వ్రానినసంగతి వి వింతమైయున్నది. మరు సాత్వికులు అందువలన 

నందలుం దమమహోంద గడుసుందన మువయూోగింతుకు. దానిని 

విరారు వమార్చినంగాని యికను వలనువడదు. మో ఫై ౦థమునకు: 

బ్రాళ_స్త్వము త్వరలోవచ్చుననుటకు సంవియములేదు. నేను 

నిచ్చట దానికి వాష్టగలుగునట్లుగం జదువుచున్నాను...... 

పూంగ్ల రామకృష్ణయ్యు. 

ఆర్యా, తే 19.11.97 నెల్లూరు 

కను తాము మొన్నటిదినమున వ్రాసిన 

కార్లు చె చేరినది. అంతకుముందే తే 17 దిననే శశి లేఖను నము 

వ్ వి త్ర బృందమంతేయుః గని యలరితమి ఎన్నిమారు వారి 

వాస్టసముంగనినను విషయముసున్న. ముం దేమియో చేయం 

బోవునట్లు గన్పట్టు. వారిచే నేమియుగాదు. వండితు లీ గృంథ 

మును విమర్శింప నదులని వ్యాసమె యొస్వుకొనుచున్నది. ది 

నాటక లతుణమునకు వెలియైనట్లు వారన లేదు . కొట్టి తాటాకు 

చప్పుళ్లను విరారు లత్యుము చెయకుండు. అందటేీని నమ్మకు(డు, 

మోకు నెక్కు_న వ్రాయునంతటివాండను గానుగదా. ఎవరెన్ని 

పోకలపోయినను మన మేమిచేయవచ్చును. కాలము జరిగిన 

నొకందులకు మంచిది, అట్టివారి సంళయములకు సమాఖథానము 

వ్రాయవచ్చును.. .. విధేయుడు. 

పూండ్ల ర మకృష్ణ్ర య్య, 



80 "వేదము వేంకటరాయకొ స్రులవారి జీవితము 

ఆర్యా, నమస్కారములు తే 22.11.97 నెల్లూరు. 

నకి లేఖలోనిదగు విమర్శనము ద్రవిజస్రాణాయామము 

గాని వేరుగాదు.. . .ఎట్లును వారియభిస్రాయను మన కనుకూల 

ముగరాదు దానియందేమో ద్యోతకమగుచున్న ది, వూ. రొ, 

శారదా కాంచిక ___ వ్ర థమకింకిణి 

నాటిస్థితి యాజాబులచే కొంత తెలియు చున్న ది. ఈచిన్న 

పు_స్తకమున నింతకన్నను వెంచివ్రాయుటకులేదు. శాస్త్రుల వారికి 
ప్రక నొక చేమార్లము. తమ్ము దూషించువారిని నిరు త్తరులం 

జేయుటయే. అన్ని వైపుల నందటును తటుముచుండిన నెంత 

కాల మొక ప్రాణి యూర కుండును. 

శాస్త్రిగారు, కొక్కొ_ండము వేంకటరత్నము పంతుల 

వారి మిత్రకోటిలో చేరిన శ్రీరాయదుర్లము నరసయ్య శా స్త్రీ 

గారును కొమాండూరు అనంతాచార్యుల వారును , పరిష్మ్లరిం 

వంగా ఆనంద నుద్రణాలయమువారు ము ద్రి ంచిన, జక్కనవిర 

చిత వి క్రమార్క_చరి శ్రమును విమర్శించి అము దత్ గృంథచింకా 

మణ్యనుబంధము గా వ్ర కటించిరి. తమ్ము నిరంతరము దూషించి 

వ్రాయువారిని వాకట్టుకొరకు ఆడంబరముగా తమ విమర్శకు 

శారదాకాంచికయనియు ఈలఘు గ్ర ంథము అందు వ్రథమకిం 

కిశియనియు అందుచే నింకను పెక్కు. కింకిణులు. (అనంగా 

విమర్శలు వెలువడనున్న ట్లును ప్రకటించిరి. 
ఈ విమర్శయొక్క.  యవకతారికలో కొస్తులవా రిట్లు 

హ్రాసీరి 



౧౧- వ కరణము. కొొరదాకాంచికలు. వ 

లీ 

వేమూరు. వేంకటకృష్ణమగెట్టిగారును  తత్పుశ్రులును ఆనంద 
అలం లు శా, 

ముద్రాతుర శాల యనువేవ నొక యచ్చుకాటమును స్థాపించి 
* యున్నారు. వీరు ముక గా ఆంధ్రృప్రబంధముల నభిమా 

నించి ముద్రి, ంచుచున్నారు. విరియుద్యమ మమనిన....-ఈభాస 

యందుం సద్ద్ర్రంథ ములను లేఖకాది ద్రమాదజనితే దోషరహిత 

ముగాం బండితులచే శోధింపించి ము ద్ర ఇానసీ లోకోవకార 

'మొనర్పవలయునని, -ఈయుద్యామమును నెజువేప్చటనై వీరు 
శోధన దాక్యార్థము ఎంత ధనవస్యయమునశేని వెనుదివినీన వాగు 

కారు. వీరి యీాయుద్యమనునకు సంతసిల్లమి మూకత. వీరి 

యుద్య్యవమము నెజ పెరి వీరికి కీ ర్పగలుగుంగావుత. 

“ఇది సరియేగాని వీరికి గ్రంథములు నొధించుటకు వ్యుత్చ 

నులు దొరక లేదు. కూలికిం జొరంబడిన వాండెల్ల 6 బండితుండా? 

అచ్చునాటపు మున్త్వానిని కటాతు వీక్షణమునకు: బాతమ 
- we 

యిన మాత్రాన నొకండు వండితుండా? వీరిశె తోడ్పడిన వారికి 

శతెలివిచాలమిచే వీరు ము డ్ర్ ంపించిన గ ంథములు నీతారావా 

ధో ఇ ప్ర కా 

చార్య పండితవర్య ద్విరేఫమాలి కా బాలచంద్రాదయమాత్ర, 

విజ్లేయములగు శకటశేధాన్థానుస్వారముల న్లో ధనామాత్రము 

నం బరిఢవిల్లుచు, కడమనిషయములం గుంటువడుచు, వీరికి 

కీర్తికి బదులు అకీ ర్హించెచ్చుచున్నవి. ఆచ్చు చక్క_నిది, అట్ట 

గట్టిది, తప్పులు మెండు అని యాముద్రణగుణమును నాలుగు 

మాటల bu pre 

ళ్ ఊఊ 3 ప ( శ్రీమన్న దరాసు రాజథానియందు మ-రా._'రా- శీ 
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“ఈ లఘువిమర నే నీ గ్ర ంథమున జక్క_నక వి 

“వృతిపద్యముం జో ద్యముగాం 

గృతిం జెప్పిన నొప్పుగాక కృతి నొకపద్యం 

బతిమూడఢుంజైనం జి త్ర త 

బ్రతిపాదింవడె ఘుణాతుర న్యాయమునకో 
మ వి జం నాద ర అని ప్రతిజ్ఞ చేనిన జ్లే స తివద్యరసాయనముగా నున్న దని మూ 

పతిని. ఇట్టి యాగ్రంథమును ముద్రించుటకు ఈ శోధకు లెంత 

యసమర్థులో అది అతెల్లముంగ'వించితిని. జక్కన కవనరసముం 

గోలువారికి కొంతదారి భూవితినిలో 

ఈ గ్రంథ ముద్ర ణానంతరము ప్రతిపషముల యా వేవము 

"లెక్కు_వణైనవి. -ఈ క్రింది జాబులంగనుండు. 

ఆర్యా, నమస్కా_రములు. 2.708 నెల్లూరు. 

తాము వ్రాసిన కార్డు చేరినది. విషయముంగని ముదమంది 

తిని. ఏనెట్టును మిమేవియుజేయజాలరని దృఢముగా నమ్మడు. 

సుబ్బరాయనింగారి యభిప్రాయము సరసమైనది. వద్యనాభ శా స్రీ 

సంథానకృత్యమునై వచ్చియుండును. సందీయకుండు. జ్యేష్ట 

మాస సంజీవని వచ్చినది. దానిలోను పంతులుగా రొక కొన్ని 

పద్యములతో నేడ్చియున్నారు. అన్ని పద్యములును అన్యాప దేశ 
ముగావ్రాసి నిందించినారు. వానిలో మోకుం చెలుంగు భాషలో 

బాండిత్యము లేదని సూచింపంబడియున్నది. నిరారు సంస్కృత 

పండితులేగాని యాం ధ్ర వండితులుగారంట. ఆ నంజీవనింజూచిన 
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నన్ని వద్యములును విశదములగును. జూలై యముద్రితగ్రంథ 

చింతామణిం బంవినాను. చేరియేయుండును. దానిలో ము ద్ర లా 

విమర్శనమున్న ది. వేంకటకృవ్తమనెట్టిగారు త్వరలోనే మాతో 
x కా లు 
మాటలాడుదురని నాకు దోచుచున్నది టు టం వూ. రా. 

ఆరాస్ట్ర నమస్కారములు. తే 6.7.9 ది. నెల్లూరు. 

తాము వ్రాసీనజాబుంగని కడుముదమందితిని. మికింక 

మంచికాలము రానున్నది. మో శత్రుసమాజమంతేయు మోాకింక 

నైదుపది చేయును. వి క్రమవిమర్శనమే యిందుకు సాక్షీరై మా 

వరా క్రమమును వ్యాాపింపంజేయు చున్న దిగ దా. సకం బ్రసన్నము 

ప్రసన్న మగుట యరుదా. తగ్గరలో వ్రాతకు నారంభింపుడు. ఎన్ని 

పుటలు వ్రాసినది యీసారి కార్డులో వినంగోరినాను. ఇట్లు వ్రానీ 

నందులకు మన్నింపుడు.. ..... పూ. రా. 

ఆర్యా, నమస్కారములు. తే 3.798 ద నెల్లూరు. 

మొన్నటిరాత్రి ఆర్ వెంకటసుబ్బయ్య గారితో మాట 
లాడునపుడు వారు మిమ్థులను జులకనగా  వాకొనుటయ 

గారం, ఉళథ 99 వూ రో 

ఆర్యా, నమస్కారములు. తే 35.8.98 నెల్లూరు. 

శాము లే 18 డి ద్రానినజాబు చూాచితిని, మిోాయిషహ్టాను 

సారముగం జేయుటకు నేయాతపణమునులేదు. శశి లేఖలోని 
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నరసకవి వా్థసముంజూచి నవ్వుచున్నారు:ః. .....మిగరు జంక 

వలదు. వ్యాసమూ్తిగారికి వారు వ్రాయనలదు. నేనేవ్రాయు 

చున్నాను.. . .ఎట్టువచ్చునో మూతము. శశి లేఖలో వారివాస్టస 

మంతయు రానిండు. ఆవల బదులీయవ చ్చును. ముందుగా మోరే" 

మియు వ్రాయవలదు. మొదటిసంచికవలెనే యంతయు నుండును 

భయములేదు....... వనన్న రాఘవము మాత్రము మజవ 

కుడు. జంకకుండు. వెనుకంజవేయకుండు. మోకు జయకాలము 

వచ్చినది. సవ్యసాచిగా నిపుడుండవ లెను.. .. 

ఇట్లు మోమి త్రుడు 

పూండ్ల రామశృన్నయ్య. 

ఆర్యా, నమస్కారములు, తే 15.10.98 నెల్లూరు. 

భాద్రపద సంజీవనిలా 5. బంతులవారు వ్రసన్న రాఘవ 

విమర్శనుగూర్చి వెక్కిరించియున్నారు. మజీయుః బ్రతౌవ 

రు ద్రీ యముంగకార్చి వ్రాసియున్నారు. ఆపద ఫ్టములలో బ్రతౌవ 

రుద్ర యుగంధర వేషములూనినవారు చచ్చిరనియు నిశనీనాట 

కము చెడినదని ఎగతాళిగ వ్రాసియున్నారు wei 

వూ. రా. 

అంతట శాస్తులవారు శ్రీ కొక్కొండ వేంకట. 
య్ 

రత్నము వంతులవారి యాం ధ్ర 

నిమర్శించిరి. 

వ్రృనన్న రాఘవ  నాటకమును 
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శారదా కాంచిక_దషతీయ కింకిణి. 

వెంకటరాయకశాస్తులవారు తమ విమర్శయొక్క అవ 

'తారికలో నిట్లు వ్రాసినారు? 

Tne ఆంధ్రభి భాషలో ప్రబంధములు పెచ్చు 

వెరుగుచున్న విగదా. వాని నిలో ఆనేక aoe భాషకు కడుం 

జెట్టం గలుగుచుండుటంగాంచి, వచే నొక గ్రంథ మాథారము 

గా నీచెకపునెల్ల విద్యార్థి జనోపయోగముననై భాపారతుశై 
వెల్ల డినేయం దలంపుగొన్న వాండనై అట్టి యిప్పటి గృంథము 

లలోనెల్ల మ.రా.రా.క్సీ కొక్కొండ వేంకటరత్న ము పంతుల 

వారు రచియించిన యాంధ్ర ప్రసన్న రాఘవ వము నాయుద్యమ 

మున కతఇంతోవయు క్షముగా నున్న ందున డానిని విమర్శింవ 

దొరశొంటిని. ఉపయోగవీజము నించుక వివరించెద. 
“శత్రిషయపదములకు సజినస్ర్థి వసాధనములచే అర్థ మెజుం 

గుట గృ, ౦ఖార్ధ మెలుంగుట గాదు. గ ౦థార్ధములో అన్ని పడ 

ములయర్థము వాకములయరక్థము క థాసందర్భము, రసంబునుం 

గూడంజేరును. వీనినెల్ల మూని డానినిమాత్రము వూని చేనీన 

తెనింగింపునకు మూలుగృంథ నామమిడుట సరిగాదు. ఈ గ్రంథ 

మందు భాషాంతరీకరణము స్రాయికముగా తప్పుగానుండును. 

మూలమునకు ఇది మాలముగాను, దీనికది టీకగాను ఉండును. 

కొన్ని చోట్ల నిది మూలమునకుంగాడ న 'భేద్ధమయిన వజ్రకవ 

చముందొడిగి కూర్చుండును.. .. =. ఛందో వ్యాకర ణాలం కార 

ముల కిది వేరువురువు.. . .ఠసము సున్న. వూూర్యులు చెప్పిన పాకము 
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లిందులేవు.. . .కవనము- పెద్దయతరములవ్రాంత కుదురకముందే 

వ్రాసినజిలుంగుగొలుసు ఎట్లుండునో అట్టున్న ది. పాదవూరణము 
వలన పద్యార్థను ప్రాయికముగా న భేద్యత్వముం బొరసియుం 

డును. పాదవూరణ వ్ర, రొరాగ మందును అడియేనియు చక్కగ” 

చేతగామియందును, ఇంతటి కవి మలిలేండు.. . + అలం కార శాస్త్ర 

మునంజెస్పినదోషములలో ఇందులేనిది లేదు. ఆందులేనివి ఇం 

'జెన్ని యేనిగలవు. తస్పుయతులు, తవ్వుగణములు, తవ్వుసంధులు, 

అద్యంతసమాసములు, సరసవ స్తుళ్య్యాగము, కొసవిసరులు, అం 

త్యాళ్చర్యములు, సముచ్చయములు, వొనరు_క్ష్యము, ఉక్తా 

నుక్త కావ్యదోపములు, ఇ త్యాద్యు పాయను లెన్ని యేనియుం 

డియు వీరు పద్యము కుదురక పడినపాట్లు అనుశోచనీయముగా 
నున్నవి. గద్యమందుంనాడ ఆం ధ్ర భాహాసభావేల్లంఘన 

ములు లెనుంగునం బనికిరాని సంస్కృత ఫక్కి_కలు గృంథమును 

చెటీచినవి. వీరికి సంస్కృతమునందుంగల లఘువరిచయముతో 

ఇట్టి ప్రబంధముం దెనింగింం సాహనీంచుట గొప్ప పొరబాటు, 

తెనింగింపులో వీరికి అర్థముచెడినను లెలిసినదిగాద్రు రసముచెడి 

నను తెలియలేదు, కథచెడినను తెలియ లేదు, లోకస్వభావవిరో 

భమువచ్చినను తెలియలేదు. విభ_క్షిజ్ఞానముకూడ చాలక వెక్కు 
తొనవుల గృంథము చెడినది.. .. 

“సావథాననుగా తత్త కమరయువారు వీరికి సంస్కృతము 
'తెలియదనియు; దేవనాగరలిసి తెలియదనియు, నాటకలతణము 
తెలియనే తెలియదనియు, ఆంధ్రభాపకు వీరు విషముపెట్టినా 
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ననియు, బ్రతరుల శ్ ౦థముల గుణదోషములశు చర్చించుటకు 

ఎరు అధికారులు గారనియు వీరిుతముచే భాప,చెడుచున్న 

దనియు గృహింతురు.” అని శాస్తులవారు నిరూవించిరి. 

ఈవిధముగా శా స్తులవారు విమర్శలకుం బ్రారంభించి 

తమ్మగంథములనేగాక తమ్ము వ్య_క్రివముగా వత్రికలలో నేమి, 

మిత్రుల నమత్నముననేమి, సందుదొర కినప్రుడంతయు దూషించు 

చుండిన కొక్కొండ వేంకటరత్నము పంతులవారిని వారిశిష్యు 

లను నిరు త్తరులంజేయు వారై గ్రంథములను ప్రకటింప నారం 

ఫించిరి. 

ఈ గ్రృంథముంజూచి శీతీతీ విక్రమదేవవర్మ మహా 
9 6 ర ఆల రాజుగారు తమయభిప్త్రాయము నిట్లు తెలిపిరి... ఆం థ్రవసన్న 

రాఘన విమర్శము పఠించినాండను అది కవికల్పద్రు మమనియు, 

నీషత్పరుషవచన సహితమయినను నిష్పత పాతబుద్ధిత్ ం జక్క 

గం బరిశీలించి వ్రాయంబడినదనియు నట్టిపొ_త్తమును వ్రాయను 

సామాన్యపండితుల కలవిగాచనియు, నాయభి ప్రాయము,” అని 

శ్రా న్తులవారు ప్రింతపరుషముగా వ్రాసినందులకు కారణము లను 

జ జ రు కాల 'కెలుపుట'కే కృంతవ్విస్తరముగా వ్రాయవలసీనవచ్చినది. శా? స్త్రుల 
వారూ ! న్యాయమా యింతవరుషముగా సంతులవనారిని 

తిట్టడము?” అని గిడుగు రామమూ ర్తివంతులవారు తమ “భాషా 
తొ అ wens 'భేషజనములో ప్రకటించినారు. న్యాయమే. ఆకాలపుపరిస్థితుల 

నెటిగినవారికి తెలియును ౯ 
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*కవివండితనంఫఘము _ -డ్వితీయన సమూ వేశము, 

“దీనివర్య నుబోధకమగుటశై లఘువుగా నుపోద్దాతము వలసీయున్న ది* 
9 వి షై 

చంకటరాయళశా త్తి గారీ మూడు గృ ంథ ముల సీనడుమన్రాసిరి 

1 వ (వతాషరు ద్రీయనాటకము..దీన నీచప్మా తృములకు గ్రామ్య ముప 

యు _కృమయినది, 

2 జక్కన విక క్రమార్కచరిత త ముద ద్మణవిమర్శము...ఇది రొయదుర్ల ము 

నరసయ్య శా స్తే గారు కోధించినట్టి వి శ్ర మచరి అ మున వాపా | స్తీ 

గారు దోషములుచూపి దిద్ది పెట్టి న గ్భంథము, 

8 ఆంధ్ర ప్రసన్న రాఘువ విమర్శ-వేంకటరశ్నము పంతులవారి గం 

భమునందలి bia వేంకటరాయశా స స్రీ గారు వెల్ల డిచేసీనారు. 

వద ఇందులో వృశాపరు ద్రీయప వద్ధ తిని సేచపాత్ర ములకు గ్రామ్య మే 

లత ణసమకమైనచో కృష్ణ మాచార్యులవారి చి కృనళీయమ, వేంకటరత్న ము 

పంతులవారి |పృసన్న రానువము, నరసయ్య గారి శాకుంతలము, ఇ త్యాద్య చేక 

నాటక ములు లత్నణవిరుద్ధములగును. గాన గ్రామ్య మే అనలత్షణమని సిద్ధాంతీ 

కరించుట కృష్ణమాచార్య వ్రభృతులకు హితము, 

విమర్శలు కలయె శ్రినచో కవులకు స్వాతంత్ర తృ్యముడుగును. అవండి 

తులు గ్రంథరచన చ చేసీ కవియశస్సును ఫొందుట కలవిగాదు. కాన విమర్శలకు 

అపండితకవు లెల్ల 'ద్వేషులేయగుదురు. 

ఈమూ౭డు గ్రంథ ములును వెలువడకమున్నుు ఒకపరి బళ్లొ'రిలో సరస 

వినోదిని సభవారు కృష్ణమాచార్యులవారితోలహాడ కరతాళఘాేషములతో 

'వేంకటరాయశా స్త్రలవారిని 'నిక్క_ంపుంబండితులు, -చొక్క_ంఫువిమర్శకులం 

ఆనిపల్కిరని గ్ళన్ల మాచార్యుల చావమజంది ట్ర శ్ర నృసీంహాఛార్యుల 

* కపిపండిత్ర సంఘైచర్శి తృ శ త త్వ్వమునుండిః 
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వారు శా చ్రులశారికి జాబువ్రా సీనట్టు శ్రా చ్రులవారు వక్కాణించియు న్నారు, 

= ఇపుడు 'వెలంవడిన పెద్దనిమర్శ నిజమిత్రు లైన కొకొ_౦ండ వేంకటరత్నము 

పంతులుగారి (గృ్కంథ ముపయిది గాన, ఇపుడు కృష్ణ మాచార్యులవారిక్ శ్రా త్త 

_ వారివిమర్శలు పనికిరాక పోయినవి 

వేంకటరక్నముపంతులచారి నన్న రాఘవముపె విమర్శ వెంకట 

రాయశా న్తువాగు నిరుడు వేసవికాలమునెలవులలో ద్రాయుచుండిరి, చెల్లూర 

లోని నిజమిశ్రు లకుం చెలుపు చుండిరి. ఈవృ త్రాంతమును పంతులచారికి తని 

త్రులం చెల్లూరినుండి తెలిపిరట. అంతట పంతులవారు నిజప ల కలో “భవనా 

వళి” యనుెపీర ఆతిహేయోవమలతో 14 వద్యములువ్రాని, అందు విమర్శ 

కులం విమర్శలను లోక మునకుం బ్రగటింవక ) రవాస్యముగా కవికించెలంవవలయుం 

ననియు, ఆట్టుచేయువారికి కీ క్రకలంగుననియు, పృకటించినచో విమర్శకులు 

ఆకీ ర్హిపొలగుదురనియు, విశదపజిచిరి, శాస్త్రులవారు అందలి సూచనలు లక్ష్య 

పెట్టక గృంథమును ముద్రి ౦వసాగికి. అవిషయము సంతులవారికి తెలిసీ వారు 

మజల నిజషత్రికలో వ,సన్న రాఘైవమును విమర్శ'చేయువాండు తక్షణము 

మృతినొందుననియును, చ కేటించిరి. దానింగూడ శ్యాస్తులవారు సరకుగొనక 

ముదృణము ముగించుచుండంగా పంతులవారు చ,లౌపరు ద్రియమును కాల్చి 

వేయవలసీనదని వత్రికలో వ్రాసీకొనిరి, విమర్శముద్రిత్వమె. వెలువడెను. 'వెలు 

పడంగానే వేంకటరకళ్నముపంతులవారును, వారికి ఆప్పులె న కోలాచలము శీ ని 

వాసరావుగారును, వేంకటరత్న ముపంతుల వారికి. కిమ్యలన౭బిడు ధర్మవరము 

రామకృష్ణ మాచార్యులును, అభ్లే పంతులశివ్య్యలై న వేంకటనుబ్బయ్యరుగారును 

అటే వంతులళిమ్యులును వేంకటనుబ్బయ్యరుగారికి మిర్రులంను అయిన వావిలి 

కొలను సుబ్బరావు గారును. , , ,విమర్శకులై న "వేంకటరాయ ళా చ్రులవారిని వారి 

్రామ్యుమును విమర్శను ద్వేషింపసాగిరి, 

మజియుం వేంకటరాయశాస్త్రి గారు శామువ్రాసిన యాంధ్ర, (వృసన్న 

రాఘవనాటక నిమర్శము ము ది ంచుచున్నారని కొక్కొండ 'వేంకటరత్నము 
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వంతులవారి వత్రికలోని శావములు లోకమున కెల్ల విదితములయినపిమ్సట నే 

యొకనాండు ద్వితీయనంభుము కూడుటకు ఇంక రెండు మూండు మాసము 
జ, ఇ వి లుండంగా వేంకటరాయ శా ఛ్రుల వారిని కృష్ణమాచార్యుల వారు క స్ట యన్మా_ లే 

జిలో దర్శించి, విమర్శల పృస్తావముంచెచ్చి, *“ఇట్టివిమర్శలు మాత్సర్యమువ్వే 

వ్రాసీనవని లోకులు తలంతురు.” అనిరి. “కారణమేమని యొవరూహించిన నేమి, 

విమర్శలోనివిషయము సాధువైన లోకులు వార్డి ౦తురు. దానశ్రేయముం 

బొందుదురు. మాత్సర్యకారణమును తమ కనర్హృమయిన కవివండితకీ రి నెపీ 

శీంచి గృంథరచనలు సేసి సద్విమర్శల చే భగ్నులయిన యపండితులు కల్పించు 

కొందురుగాక, ఇతరులకు కారణా న్వేషణము సేయంనంకృపృన _కీలేదు. అని 

శా స్త్రులచా రుత్తరమిడిరి. అంతట కృష్ణ మాచార్యుల వారు “ఇట్టినిమర్శలం వెడల 

కుండుటత్తై మేము కృతివిమర్శోవనంఘు మొకటి నిర్హించెదముి అనివల్కిారి 
న క 

“మనము నిర్శింశము” అనిపల్క_ లేదు. “ఉచితమేని నెజువేరునుగాకీ అని 

శా నులవారు తరమిడిరి, అంతట కృష్ణమాచార్యులవారు వెడలిపోయిరి. 
అ శాలి నొ 

ఏమర్శగ్రామ్య నాకోపాయములు _తత్సి ధ్యా పొయములు.._. ఇందుల శై 

కృష్ణ మాచార్యుల చారు కృతివిమర్శోపసంభుమని యొక యంవసంఘమును 

నిర్మి ంచుటయుపాయముగా నిశ్చయించుకొ న్నారు. అట్టి యువనంఘుము నిరా 

తవ్యమని మహాసంఘుములలో నిర్ తమయ్యె చేని అటువిమ్మట ఆయుపసంధుము 

సాంఘీకులను తనవారినిగా జే చేర్చుటయం, వారిచే (గ్రాన్యువిమర్శ నిరాన 

నూత మేగాక నిజేవ సీదాంతము చేయించుచుండుటయం నీషత్క_రముగ'దా. 
) ల థి 

eo అ ఈశ ఈ అతి క 

శీ “శీవగిరి శా చ్రులవారు అ్రాసన మలంకరించి యువన్యాన మొకటి 

చేసిరి, య. చండిళులం యు. “మెలంగవలయంనని హితోవదేశము 

చేసిరి, ఆం Uy భాపోత్స త్తినిగూర్చి చిరపరిశీలనో వలబ్ధ ములైన తమ యమూ 

ల్యాభిప్రాయములను "తెలంుచందొెడంగిరిం ** ,.. 

కృష్ణ మా చార్యులవారు కృతివిమరోపసంధు మొకటి నిరి ౦వ దగినదని 

యశ్జేశించిరి. చాగివారందబుళు సి యవి. వేంకటరాయశా స్త్రలవారు వనికి 
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రాదనిరి. అంతట కృష్ణ మాచార్యులవారు తెనుంగును వీటలలిపి ఇంగిలీములో 

లైక్ జలైక్ క్రీటిసీసమ్న్ అని వంటరాయశా త్రో విమర్శలను దూల 

నాడిరి, వేంకటరాయ శా చ్రులవారు “వరడ్ బైవరడ్ అండ్ సీల్ల బిల్ బై సీల్ల 

బిల్ డశ్కీటిసినమ్న్ ) నాట్ లైక్ బై లైక్ అని బదులునుడివిరి, 

శర్వాత ఫూండ్ల రామకృష్ణ య్యగారు, నాటకములందు నిచపా శ్ 

ములకు గ్రామ్యముంచతగునా తగదా?” అనువిషయము చర్చింపందగినది" అని 

నుడివిరి.  వేంకటరాయశా శ్తులవా రామోదించిరి. తత్చూర్వము వతి కలలో 

గ్రామ్యమును నిషేధించుచుండిన కొక్కొండ వేంకటరక్నము వంతులవారును, 

అబే శ్రామ్యునిషేధవాదునై న కృష్ణ మాచార్యుల నారును. = =. + .నీవమాదులు 

ఆవిషయము చర్చకు రాంగూడదని యాశెషించిరి. ఇది విద్యావిషయముగదా 

ఏలరాయహాడదని” వేంకటరాయకా స్త్రులవా రడిగిరి. అంతట కృష్టమాభార్యుల 

వారు, 'వేంకటరాయకా స్త్రలవారిని, “మీ తాత్చర్యము కొన్ని పద్యములు 

ఇ 9 ~~ 9 భో మాత్రము లత్షణభ షలోవ్రాసీ కడమ్మగ,ంథ మెల్ల గ్రైమ్యుముగావ్రాసిన పనికి 

వచ్చుననియా# అని యడిగరి. “పాతిప్రత్యభంగమునకు _ఎన్నిమారులు 
ర శాన ము£ి స్వ = లల నా కక్కు. _ర్లిపషడవలయునని ధర్మశా త్త ము" అని శా త్తలలో రడిగిరి ఎల్ల వారును 

ఉఊరకుండిరి. శా చ్రులారు మజల 'పుటకెన్ని పం కులు గ్రామ్యముండవచ్చునని 

మియభిిప్రాయము? పండ్రైండా వదమూండా!” అనియడిగరి,. ఆందులకును 

ఎవ్వరుంబలంకకుండిరి. అంతట కృష మావార్యులవారు “ఈనభవారి సిద్ధాంతము 

కారము తాము నడుచుకొందురా? * యని శా త్తువారినడిగిరి. ఈ 

వ్రశ్నులో ఎంత కుట్ర కలదో యాలోచింపుండు,. ఈ చ్రశ్ను యడుగవలసిన 

వన క్రియేమి! ఇతరులు తమతమ యంద్దేళశ్ళ్యములంచెలిపినపు డెల్ల వారిని “ఈ 
విషయమున సభవారి సిద్ధాంతము, ప్రకారము మీరు నడచుకొందురాో” అని 

క, జల అడిగినారా? వేంకటరాయళశా ళు గారిని మ్యాకృము ఈ పృశ్నయడుగ చేల? 

శాస్త్రిగారు అదో నడచుకొనియెదనని చెప్పినయెడల, వెంటనే తొలంక'ఆచర్చ 

గూడదన్న వారెల్ల ఇపుడు కూడుననియొపి ఏ పిమ్మట వోట్లబావుళ్యము చే 
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గ్రామ్యము కూడదని సిద్ధాంతీకరించి శా చ్రులవారిని నిబర్హ జఆసేయుదురు గా 

వలయు. కాన్తులవారు ఈసభకు దేశమందలి పండితులెల్ల రానందున ఈసభ 

నారి సిద్ధాంతమునకు నెవ్వండును బద్ధుండుకా సరండనియు, చర్చించి యఖ్ళి 

ప్రాయముశెప్పు నధికారమేగాని బంధిందు నధి కారము ఈనఛవారికి “లేదనియు 

అట్లు బద్ధులుకావలసీనట్లు నిబంధన యేమియు లేదనియు, ఆహూతులై వచ్చిన 

పండితులట్టై నిబంధన కీొడంబబుపబడ లేదనియు కావున తా నెంకమ్మాత్సమును 

ఈసభ వారి సిద్ధాంతములకు ఒడంబడననియం పల్క్హారి. అంతట కృష్థమా 

బార్యులవారు “ఈవిషయము కృతి విమర్శ్నోవసంఘుమువారికి తెలియును గాన 

మనము చర్చింపంబని లేధు.” అనిరి. “వారిలోనై. మత్యము తప్పించుటౌై మనము 

చర్చించి సీద్ధాంతముంచెలుపవలయుశు.' ఆని శా చ్రులవాగు నుడీవిరి ఆంతట 

వోట్లడిగిరి. ఇంకవివాదము సె కొందజు ఈవిషయమును మటు నా౭డు ధ్వంసము 

'చేయుదమని సంకల్పించి వోట్లిచ్చిరి.... .. .పిమ్మట అగ్రాననాధివతిగారు ఆ 
బ్రామ్యవిషయము చర్చించుట తనకు సమృతము కాదని నుడివిరి. అంతట అగ్రాస 

నాధివతిగారికిష్ట ముగాని చర్చ యేల బలా క్మా_రముచేయవలయునని వేంకట 

రాయశాస్త్రులవారు తనవోటును ఊఉపనంవారించిరి. ఆవిషయము లేపు చర్చనీ 
యము కాదని తీర్గానింపంబడెను. =... 

వడ్డాది సుబ్బరాయండు'గారు “ఆం ధృభాషకు లవమ్యములంగా వ్ర మాణ 

(గృంథములేవో తెలియవేని కృ తినిమర్శోపసంఘుసాంఘీకులు విమర్శ యొట్లు 

చేయుదురు? పృమాణగృంథము లివియని యొక సిద్ధాంత మేర్పణుపవల 

యును.” అని యుంద్రేళించిరి. “ పృమాణ్యగ ంథము లేవో తెలియశేని కృతి 

విమర్శోపసంఘుసాంఘీకులం గ్రంథవిమర్శ యొట్టుసేయందురు! వారికావిషయము 
గావ్యువిషయయంబువో లె 'తెలిసియేయంండునుు, గాన నది యిట చర్చనీయము 

గాదు” ఆని శాన్తులవారు నిషేధించిరి. అదిళ్య క్షమాయొను.... ... 

ఉవన్యాసక నియమనములో ...... వేంకటరాయశా శ్రులవారికిని 

పుండ్ల రామకృష్ణయ్య గారికిని కప్ప కడమయందరికిని ఊవ న్యాసములం 

కుదిర్చిరిం, =, 46 
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౧౮౯౯ సం, జనవరి ౧ తే. 12 భు. లకు సభ యారంభమాయొను, 

కువ్వుస్వామయ్య గారు నూతనమార్ష ముల ల్ ంథములు రచింవవలసినదనియం, 

అన్యభామోగ,ంథముల నాం ద్ధ్ఫీకరించుచో సాంశేతికవదములను గీర్వాణ 

భై వలో... నాటకములందు గ్రా మ్యము చ, యోగింపయాడదనియ నువ 

న్యసిం చిరి. వేంకటరళ్నము పంతులవారు...... నాటకములలో గ్రామ్య 

మువయోగిందంగాడదని నుడివిరి, 

పీదస నాత్శకూరు సంస్థానపు శీ నివాసాచార్యుల వారు నాటకములలో 

గ్రామ్యముకూడుననియు కూడదనియు రసమునకు గ్రాచ్యుమే వలయుననియుం 

ఈ యువన్యాసము లిట్లు జరుగుచుండంగా సామాజికులు అగ్రాసనాధి 

పతిగారికి ముమ్హాజు ఒకవిన్న పము తోోలుక ఒకరిద్దణి చేశ్చాలతోోను, “రెండవ 
మాలు మూఃడవమాజును పలువురి చేవ్రాలతోను ఒనర్చిరి, విజ్ఞావననంగీకరించి 
అ గ్రాసనాధిపతిగారు. వేంకటరాయశళా స్తీ గారిని ఉపన్యాసార్థ మై వీలిచిరి. 

శా స్తులవారప్పుడే యింటికి పోయినచ్చినందున, చేహమందారొగ్యము బాల 

నందునన్వు తన్ను మన్నించి యువన్యాసము తప్పింపవలయునని అ్రాసనాధి 

వతిగారినియడిగిరి. “మీరు నాలుగుమాటలు చెప్పిన చాలును. వవిషయముచెప్పి 

నను సరియేి” యవి కెండుమాటులు ఆ, శ్రాసనాధివతిగారు కోరగా మవోను 

భావులమాట నిరాకరింపంజాలక యొడంబడిరి. ఆ గ్గాసనాధిపతిగారు లేచి 

“మహావిద్వాంసుశై న వేదము వేంకటరాయశా తీ గా రువన్యసించెదరు. సావ 

ధానచిత్తులరై వినుడు.” అని సభవారిని హెచ్చరించి వల్కిరి. శ్యాన్త్రీగా రువ. 

న్యాసపీఠము నధిష్థింపగాణే సభ్యుల కరతాళఘాోషములు శీర్ నిమిషములు 

మ్రోగుచుండినవి, (ఇట్టి గౌరవము అ గ్రాసనాధివతిగారి చకళీమి, సామాళచి 

కుల చేశనేమి శా స్రీగారికిదక్క_ మణియే యుపన్యాసకునికిం జరుగ లేదు) ఆమే 

షలు నిలిచినకర్వాత్కు శా త్తుావారు అ గ్రాసనాధథివతిగారిని (వకృతవిషయ మే 

మని యడినిరి. కృతివిమర్శోప సంఘనిర్తాణమని య ్రాసనాధివతిగారు వెస్పిర్కి 
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శా చ్రులణాదు చిత్తమని దానింార్చి యుపన్యసింపం దొరంకొనుచుం 

డంగా కార్యదర్శిగారు మేల్ళూని, ఆవిషయమున కుద్దేశకుడు తొననియు, 

కనయంద్దేశ నోవన్యాస మయినతర్వాత శా త్తు రువన్యసింవపచ్చుననియు 

నుడివిరి, ఇానన్తులవారీవిఘ్ను మునకు పరమానందభరితులై కక్ష ఇమే గద్దియం 

దిగి సామాజికులందు గూర్చుుండిరి, , +++ అంత కృష్టమా*చార్యులవారు కృతి 

విమర్శనోపనంథు నిరాణమునుగుణించి యొక ఈహోరటావుకాగికము శెండు 
పృక్కలను తామువ్రాసికొని వచ్చినయుపన్యాసముమును అరగంటసేపు చదివిరి* 

అంత అ గ్రాసనాధిపతిగారు వేంకటరాయశా చ్రులివారిని ఉఊవన్యసింపు 

మని కోరిరి, వేంకటరాయశా చ్రులవారు మునుపటికంటె నధికముగా నభినం 

దింపంబడీ “షృత్కికలలో విమర్శలు నరిగావనుట సరిగాదు. అమ్మ దిత గ్రంథ 

చింతామణి శాస్త్రీయ విమర్శలకు ళ్ లలా పండ్రైండు సంవత్సరముల 

నుండి కీర్తిపడసియుండంగా, అట్టి పత్రికను బహూకరింపక as: 
పండితస ంసుమునకుందగుణా, = =... కృతి ) పినుర్శనోవనంనుము పనికిరాదు.” 
యోాతీరున ఉపన్యసించిరి. 

ఈ యువన్యాసమధ్యంబున శా చ్ర్రలనారు గ ఘప్రాసనున్న ప్పుడు, కష 

మాచార్యులవారు లేచి అ గ్రాసనాధిపతిగారి చెనిలో “'పెర్చనాలిటి అని 

యూదినారు. దానిని విని అ గ్రాసనాధిపతిగారు శా చ్రులభారికి హెచ్చరిక 

సేయుటకు 'లేచుచుండలగా శా స్త్రులవారు వారిరువురింగని I క్త better’ 

(నాకంకకన్న చాగుగా తెలియును ఆని పల్కిరి, చాననాప్ర్యయోగము 

, శాంచమాయినుః 

శా న్రులవారి యుపన్యాసమున వాక్యములకును బొక్యాంతర్ల త పదముల 

కును సామాజికలవార్షోత్కంర్హ నూచకకరతాళభూేవషములచే వ్యవథానము 

కలంగు చుండినది. వారుపన్యసించిన కాలవరిమాణము 1ల్ నిమిషము లుండును, 

వారి సన ప కాం చిత్తావస్థను “రాజవాంసి యిట్టు 

వర్ణించినది. “చేంకటరాయశా సీ స్రీగాగ** ** + +. -ఫునాదిలేని సౌధమువలె 
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నాం భృ కవివండికతసంఘ మొక్క_సారి చేపడంబోవుచున్నదా యనునట్లు 

నభ్యులయుల్ల ములు జల్లుమనునట్లు క్ సంగించిరె. ఆ గ్రాస నాధిపతిగారు సభ్యుల 

వంక౭జూాచి3, సభ్యు లాచార్యులవంక౭జూా చికి. ఆచార్యులవా రాకాశమునం 

క్టంజూచిరి... .” అని రాజవాంస కూజితము, “కా స్తులవారి వలన మనభావకు 

ముప్పు తప్పినద్కి భౌషకింకను మంచిక*లము కొంళవజకున్నది* అని వేపరా 

గ సెరుమాక్స య్య లోోనగు నాం, ధృ పండితులు సంఘమందు మిత్రు లతో పక్కా 

pa 
వేంకటరళ్నమువంతులవారు విళంబిపువ్యసంజీవనిలో నీవిధముగా నిందించి 

యున్నారు. 

శ్రీ శా చ్రులకారి యువనాగనముగుణించి, డ్రి 3 + కొక్కొండ 

'బ్రం వేదము వేంకటరాయశా చ్రులవారును, టి స్రూండ్ల రామ 

కృష్ణయ్య గారును రుంరూమారుతమువో లె మారుకొన్నందునక్, బ, న 

మచ్చ ళావధాని ధర్మ వరము రామకృష్ణమాచా ర్యులవారి కృతి విమర్శనొపసంఘు 

విషయమైనవాదమను నౌక యాకాలమున సంగభంగభయమను సముద్రమః 

నకా మునిం, ఆనావ 'వెండీయు లోనుండి వెలువరించుట కొక సంపత్చృరము 

వట్టునని _తెలియవచ్చె, వేయేల ?! ఈయోలగముయొక్క_ ము బేశము 
లం వ షి 9 చక్కలా 'నిజవేజమికి కలీ (బ,* వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి గారును, బ్ర 

పూండ్ల రామకృష్ణయ్య గారును నను సీయిరువు లే కారణభూతులని యందణుం 

దలంచిరి. మణీ వచించిరి, ఈయాం ధ కవిపండికసంను మవోసభ భవివ్య 

ద్వర్ష మున నెల్లూరులో జరుగునట్లు నిష్కరి ంపంబడియెను. ఇంక నిది యక్క_డ 

ఛెక్క_రణింజరుగునో? ఎందుకుగాని యీయిరువురుం జకవడుదుశేని కృతి 

విమర్శనోవ సంఘ ప్ర తిష్టౌవనాశయను ద్రాతాలత నివ్భలమేగాని సఫలము 

గానేరదు, చిలుకకు తనముద్దేగాని యుదుటిము కైజుంగదు నావినమే? ఒరుల 

మాట యీటికి. ఆయిరువురలోచే యాం ధృగ్ర,ంథవిమర్శనాథి కారమునకు 

మే మేయర్హులముగాక యన్యులుగారని వారివారి యల్లిప్రాయముండంబోలును, 

శాన పీరిని మానంజాల మేలు.’ 
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మాకు నివేదించిన యీవిషయముల నెల్స మిరు చక్క_ంగవిచారించి పూర్వోక్త 
కారము సంఘుముము సంస్కరింతురు గాత, శ 

ఇట్లు పండితజనవి జే యులు. 

శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిశా స్త్రీ 

కోవూరు సుబ్బ రామయ్య 

గుండ్లపూడి సుబ్బయ్య 

సి దొరస్వామయ్య, 

ఈవిధముగా సాం ధశవిపండితసంఘము తుదముక్షైను. 

శా స్తులవారు మురల తను బొందిలో నూపిరియుండం౮గా నీ 

సంఘము లేనదని వచించిరి. ఆవెనుక శా స్రులవారు వీరిలో రఘు 

నాథభప్పురం వెంకటసుబ్బయ్యరుగారును మణటయుుకరును వ్ర క 

టించిన కాళవా_స్టీిమా వోత్త్య ముద్రణమును విమర్శించి దానిని 

శారదా కాంచిక తృతీయకింకిశియని వేర్కొనిర. 1900 సం 

పా శ్ చితభాష ఆవశ స్థికమని సంస్కృృతాం ధ్ర గ్ర ౦థములనుండి 

ఆధారములు చూపి “గ్రామ్య భావా వ్ర యోగనిబంధనమూను 

రచించి కారదాకాంచిక నాలుగవకింకిణి గా వ్ర కటించిరి. 

తమ పాండి త్యాతిశయములను సమకాలికులు గ్రుపాంవ 

"వేదనియో లేక నిరంతరము తము దూషించువారికి దెబ్బ 

ద్ జ జో ఇ కురా గానే వశారణమువేతనో శా స్తులవారు ప్రతాపరుద్రీయ 

ములో నటిచే నీపద్యముం జెప్పించిరి. 
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ఉ. అంకెకుండా ర్చి నేరసికు నంగలభారతి _పౌఢనీత్కి నా 
కింకిరి నాం ఏ జావిడియుం 7కుచు చెవియుం నాడి రెవ్వనిక్కా 

Vr లో ba 

జంకు కళంకు లేనికవిచంద్రు (డు తోషితకోవిదేంద్రు డా 
. వెంకట రాయ" స్తికృతి 'వంగపిమూ:క కెటుంగ శక మే? 

వ్రంతవణజకును తమ జివితదులో జరిగిన విశేషముల నెల్ల 

శ్రా స్తులవారు తమ యుపూనాటకమున నీ క్రి ంచిపదర్థిమున మనో 

వారముగా వచించినారు. 

ప్రీ ఆధ ఆ లో (| ను, ఛాత్రసాహస్రవ్రచారంబుగా నాట 

కములు! దన్నిగమంబు: గఅపీనారు, 

జ ర సర్వజ్ఞ సింగమ సార్వభౌముని గ దై 

యొక్కన దొరమది కెక్కి నారు, 

వారూణరూవకరసం బుదరంబునింజార 

ద్రావిగ బున ద్రైచి తనిసీనారు, 

టాటోటుగవ్రులు పటాపంచలై మాయం. 

గాంచిక వాణి కర్పించినారు, 

బల్లారిభవకవి వండితనంఘంబు 

మదరాసులో రాపుమాాపినారు, 

తే, కాళిడదాసుథశకుంతల నేలినారు, 

మించిన వ్ర తాపకృతిని నిర్మించినారు, 

తగదొకోశా స్త్రీగారి గ్రంథమును డోర 

మహితవస్తువరాయణ మానసులకు 

—— చరా పూాంకానము. 



౧౩. వకఠరణము 
నూ 

ఆం థృభాబాభిమాని సమాజము 

ఆంధ నాటకరంగమును అభివృద్ధికి: దెచ్చుటకు అత్యు 

_తృమకృషిగావించినవారు మన శా స్తులవారే. శ్రి శా సులవారా 
క అ ఆఅ 

జీవితము భాషానేవక అర్పితము. అం వొకభాగము మొదటి 

నుండియు భరత సూత్రానుసారులగు నాటకప్ర యోగములకే 

'థారవోయం:బడినది,. శా స్తులవారు దాదాపు ముప్పదిసంవత్సర 

ములు సంస్కృ తాం ధ్ర నాటకములను తమళీష్యులకు తాము 

సయముగానేర్చి వ్ర దర్శింపించుచుండిరి. శ్రీ శ్చియన్కా_ లేజిలో 

ప వెశించిన కొొలంది దినములశే సంస్కృతం ధ్ర నాటకములను 

తమ విద్యాస్ధలచేత నాడింపీంచుటకు మొదలిడిరి. వుద రాసులో 
అస ఆ అ ఎ అం ఆలో అ a సంస్కృృతవి ద్వాంసులు, సు ప్రసద్ధనాష్రయచాదులును బవాుగీ ర్య 

ఇణనాటకక_ర్హలును నైన శ్రీ టి. ఎస్. నారాయణశౌస్తీ గారి వంటి 
వారనేకులు మనశ్వాస్తులవారి శిష్యులై ఈ నాటకములలో 

పాల్టొని పాత్ర ధారణమొనర్చుచుండువారు. కాలేజిలో ప్రతి 
సంవత్సరాంతము ఆఅయాసంవత్సరము చదివిన నాటకమునాడుట 

ఆచార మై యుంచడేను. 

బ్రతరులచే పృదర్శింపించుట కసాధ్యమైన కష్ట్రతరనాటక 

ములను సయితము కా స్రులవారు జనరంజకములం గావించు 

చుండిరి. ఉత్తరరామ చరిత్రనాటకమును ఎల్ల వారును ప్రదర్శ 

నీయముకాదని వదలివేయుచుండిరి. దీనిని శా స్తులనారు ప్రద 

ర్శింపించినారు. వారే తమ యు త్తరశామచరి త్ర యొక్క యుపో 
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దాతమున నిట్లు వ్రాసీయున్నారు. “ ఈలోకో త్తరనాటకము 

తే వ్య ప్రబంధముగా రంజించునేగాని ద్భశ ముగా రంజింప 

దని పా ళ్చాత్య సంస్కృృతపండితులును నూతనమత వ్ర, యులగు 

స్త దీయులే కతివయులును వలికిరి, కాని వది వృశర్థిముగా నత్యం 

త రంజకమగు నని ఆబాల్యము నాతలంపుగానుండెను మదరాసు 

కృస్థియన్మా_ లేజి సంస్కృత వ్ర ఛాన వండితు:డ నైనంతట బి. ఏ., 

పరీశుకు ఉ త్సర రామచరి త్ర వఠనీయము కాగా నాశిష్యులకుం 

చై మత భేవమును నామతమునుందెలిపి తదీయస్థావనార్థము 

వారిచేత ఈనాటకమును మదరాసు పారసాధములో ఆడించి, 

బ్రది రంగమందు అత్యంతర ంజకంబనియు, అతి శాకుంతలమనియు 

క్రికా-జీసీన వేగురు రసికవిద్వజ్ఞనులకు ప్ర త్యత్షముం గావించి 

నాండను. ఆప యోగముజరిగి బ్రప్పటికి (1920 నాటిక్సి మువ్చది 

సంవత్సరములయినను ఆ శంబూకదివ్యపురుషుని నావస్తుత్యాది 

పదస్థీంబులు ఇప్పటికిని నావీనులలో అనుకణనముం గావించు 

చునేయున్నని. ఫీతాదిసకలపాత్రములును వారివారి చర్యలును 

కన్ను లయెదుర ఇప్పటికిని మెలంగుచున్న వి. అనంతరము ఎన్ని 

నాటకములుచూచినను ఈవిధముగా డెందమును బందిగోన్న ట్టిది 
లేదు.” అని 

శాస్త్రులవారి శిహ్యకోటిలోనివారు కొందణు నెల్లూర 
నొకసంఘముగా చేరి ఆంధ్ర, గీర్వాణ నాటకములను శా సుల 

వారికడ నేర్చి ప్రదర్శింపడలంచియుండిరి. వారి యాయుద్దేశము 

నెజింగి శ్రీయుత వూండ్ల రామకృష్ణయ్య గారున్కు శ్రీయుత 
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గునుపాటి వనాదిరెడ్డిగారును, మటికొొందటు నెల్లూరి వెద్దలును 

చేరి ఆంధ్ర, భాపాభిదూాని సమాజమును ౧౮౯౯ సం. ప్రాంత 
9 ప న అ యర మున స్థానించిరి, పూండ్ల ర మళశృష్ణయ్యగా రొక 'కార్దులో 

వేంకట రాయా స్తులవారి కిటువాసీరి. 
(ఆ ౧౧ లట! 

ఆర్యా, నమస్కారములు. తే 1.599 నెల్లూరు. 

సంఘము నిన్న టిదినమున నేర్చామై నది. పదముగ్గురు 

వచ్చిరి. ఇంకను రాగల యాదిత్య వారమునకు మటణికొొందబు 

చజేరగలరు. ఇపుడు పర గ్రామము లకు బోయియున్నా రు. “ఆం ధ్ర 

భాపాభిమాని సమాజము” అని వేరిడినారు. ... 

విధేయుడు 

ఫూండ్హ రామకృష్ణయ్య 

ఆర్యా, నమస్కారములు. 6.21900 నెల్లూరు. 

...ఉవ నేమిశేసినారు. హనుమంతరావు రామానుజా 

చారి మొదలగువా రచ్చటిశే వత్తురు శ్రీనినాసకా మార్చినెల 

లో చేరును. అందటును మోదృష్టిషథమున నేయుందురు. బవ 
న డి 5 శ్రద్గతోనున్నారు ...... వనాదిరెడ్డి కిని నొకజాబువ్రాసీనాను. 

ఫూ. రా. 

నెల్లూరు. 29_5_1900 

బపహా,శీ మహారాజ నీ, వేదం వెంకటరాయశాౌ సుల 

వారి సముఖమునకు వూండ్ల రామకృష్ణయ్య అనేకసాష్టాంగ 
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నమస్కారములుచేసీ చేయంగలవిన్నవములు = ...... ఇచట 

మననాటకసభ వారు కాకుంతలమును యించుమించుగా పూర్తి 

చేసి యుషకు మూచుచున్నా రు. కెండునాటకములు వేనీనగాని 

“ఖర్చులు కట్టిరావనియు నువు శూత్తదిగాను ంండుట చేత కొంత 

అ గ నుండుననియు pa యభిప్రాయము ....., 

మిరు యెప్పుడు వత్తురో దానిని వ్రాయవలయును.. .. 
అ ఫూ. రా, 

వెంకట రాయశా స్తులవారు సర్వోధ్యయులుగా రామ 

కృృవ్నయ్య గారు ప్రారంభించిన యాం ధ్ర భాహాఫిమాని సమా 

జము ఇరువది యై దేండ్లు చక్కంగాజరిగినది. శా స్రులనారు సమా 

జమువారి NC వ, వేశించువారు 

కారు. ఈసమాజమువారు శ స్టా స్తులవారి మాత 

నిత రాంధ్రనాటకములను ప ప్రచర్శింవరాదనియు, ఇతరుల నాటక 

ములు నొటకములే కావనియు, శా స్తులవారికడ సంపూర్ణ 

ముగా శికునొంది, ఒద్దికలుకుదిరినవని శా చస్తులవారు తలంచువర 

కును నాటకములం బ్ర, యోగింపరాదనియు. కట్టుదిట్టములతో 

సమాజమును జరువసాగిరి. 

శాస్త్రులవారును ప్ర తిసంవత్సరమును వేసనికాలము నెల 

వులలో నెల్లూరికేగి తమశిష్యులకు తాము స్వయముగా నేర్ప 

ప్ర ద ర్మింపించుచుండిరి. 



౧ర- ప్రకరణము 

ఠి 
పితృ మతే వియోగము 

శాస్తులవారికి చిర కాలమువరకు పరీ శ్రాధి కారము 

రాలేదు. ఎవరెవరో ఆడ్డుతగులుచుండిరి. తుదకు 1900 సం 

నున నాంధ నునకు పరీతుకులెరి పూ రామకృష్ణయ్య గారు 
శ ర ఇకా 

ఒకజూబులో తవునంతసము నిట్లు వెలిబుచ్చిరి. 

తవు యొగ్టామినరుషిష్పు విషయమై యిచ్చట "మే మొక 

వబిలవీకుమిోాటంగు చేయవలయమనుననిమయొంచి కొంతవనియు చేని 

యుంటిమిగాని గజెటులో ఆది వ్ర కటింవంబడు నంతదనుక యేమి 

చేయుటకును వలనువడదని తొందరనినందున నిలీవీంచినారము. 

అపి యొవ్వుడుబయటవడును! యీామహాయుద్ధములో మిమ్ము 

నాం థో మునే యేర్పాటు చేయుట కొంత సుగుణమనియు 

విముతులకు శృంగభంగమనియు తలచెద. ఇచట మాకందరికి 

తమకు యత్లామినరగుట బవోనందముగా నున్నది ......... 
జ In 

చి త్తగించవ లెను. 

ఇట్లు విభేయుండు 

వూూండ్ల 'రామకృష్ట్యయ ట్టి 

కవిపండితసభ క గ్రాసనాధిపత్యము వహించినవారు “అష్టా 

దళ భాహాలవమ్యలవ.ణా భిజ్ఞ సార్వభాములు వైనీజెన్సీకా లేజీ 

సంస్కృత మహాోపాథా్యాయులు ప్రాక్సనవై లాలజీ ప్రథమ 

వవ రకులుి చవేంకటరాయకా సులవారికి చారి పాండిత్యము చ్ త్ 
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కతంబున వరమమిశ్రులైరి. మదరాసులో వీరిరువ్రురును ప్రతి 

సాయంకాలమును కలనీఫొనుచుంజెడివారు;, సకల విద్యావిష 

యములందును సంపృతించుకొనుచుండెడి వారు. వేంకటరాయ 

శాస్తులవారిని తమ పుదూకు ద్రావిడసంఘమునకు చొందినవార 

నియేగాక (శేమగిరకా స్తూల వారును పుదూరు "ద్రావిడులు 

ముఖ్యముగా వారిపాండిత్యము.పై నఫిమానముంచి వారి 

గ్రంథములను పాఠ ప్రములగునట్లు వ్ర యత్న ంచుచుండు వారు. 

నాగానందనాటకమును పాఠ్యముగా వీరిపోత్సాహము చేతనే 

"పెట్టినారు. “ శ్రీమంతులు అష్టాదళ భాహాధుకంధరులునగు 

ప్రొఫెసరు శవషగిరిశా సులవారు నన్ను ఎలుకచేసికొని నాకు 

మిత్త 'ధేయమై తాముగా యత్నించియ్యు శ్రీ మిల్ల మదొరగారిని 

"ాచ్చరించియు యూనివర్సిటీ వరీక్షాధికారనును నాకు 

అన్బీంచినారు”* 

వెనుక శా స్తులవా రొకసంవత్సరము తమిళనునకు పరిక్ష 

కులై రిగాని కమరుడ వై నభిమానము చేనందున దానిని మాను 

కొనిరి, త ర్వాత బవాుుకాలము తర్క. వేదాంతమన _స్తత్వ శాస్తా 

దికములకు వరీతకులుగానుండిరి. కళాశాలలో కొంత స. 

వై శాస్త్రములను బోధించుచునుండిరి. 

న. (1900 సం) శ్రా స్తులవారితం డ్రి గారు 

వేంకటరమణ శా స్రులవారు నిర్యాణముంజెందిి. స్టా కో స్త్రులవారిక 

తం డ్రిగారిమురణము నా ఆరనివ్ర వణముంగావించినది. 

* శ చేంకటగిఏరాజాగారికి శ్యాస్త్రలవారు వ్రా BA 
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బాల్యమున వాకికడ తామేమియి వఠింవకపోయినను ఆకొజుం 

తను తీర్చుకొనునట్లు తామేచదునుకొనిరి. తండ్రిగారి స్లాఘనం 

దికి.శా,స్త్రుల వారి స్రీవునర్వివాహదు ర్వాదని ర్వావణమును వారు 

ని శౌ సులవారి తములతో “మోాలఅన్న చక్కంగానే బాగో 
jm) లీ ల 

డోయిి అని వారు చెప్పువణకు శా స్తులవారికి తృ వీకలుగ లేదు. 
[ఆ ఎవి 

అశు వ కావరుదీయముంగని తండి గారు హరి ౦చినందులకు 
రా ౬ ఆ ర్న 

శా సులవారు లోకమువారి ౦చినదానికన్న నెక్కు_డుగా నానం 
శక యె 

దించిరి. మన" స్తుల వారికిని వారితం డ్రి గారికిని జరిగిన ఉత్తర 

వృత్యు త్తరములలో కొన్ని జాబులు సంస్కృృతమునం టే గలవు. 

శా స్తులవారు ఈ బెబ్బనుండి కొం చెకొం చెము తేరుకొను 

చుండగా వారియా_ప్షమిత్రులు శేవగిరిశా స్తులవారు హఠా 
త్తుగా వారముదినముల జరముచే తమ ల52 యేట వరమవదిం 

చిరి. ఇది వేంళటరాయకా స్త్రులవారికి విడుగుదెబ్బగా తగిలినది, 

అప్పుడు వారు “సిద్ధసుథా చ వావహాముిను ఉపానాటకమను 

స్ఫతంత్రనాటకమును రచించుచుండిరి. ముద్రితమైనవెంటనే 

దానిని శ్రీ శేషగిరిశా స్తులవారి కీర్సిమ్నూ_ర్తి కంకితము గావిం 

చిరి. శ్రీయుత శ్రీపాదకృష్ణమూ క్రీ శాస్త్రులవారును (నేడు 

మవహవామహో పా థాస్ట్రయులు, కఫా వ్ర పూర్టులు తమ గౌతమి 

మావోత స్థ్రమును వారి కంకిత మొనర్చిరి. 
జీ 

శీ ప్రూండ్ల రామకృష్ణయ్య గాగును ఎక్కుడు కాలము 

జీవించ లేదు. 
ఆల 
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ఆర్యా, నమస్కాకములు. తే 22.802 నెల్లూరు. 

పష నేనురోగినై నాండను. దూరమునడువ లేను. ఎండ 
నోశగూాడదు. ఎట్లుజీవించంగలనో దిగులుగానున్న ది. రాజై జ్రైళ్వో 

"రస్టములు వలనియున్నవి. ఆ ఆక్ట్రనసున్న.. . -కుదుకుపాటు చిక్క 

"లేదు, చిత్తచాంచల్యము మెండుగానున్న ది. వ్రంచుచేం బక 

వాయువు వచ్చునట్లు తోచుచున్నది. ఏదివచ్చినను ననుభ వించక 
తీరదుగ దా, విశేషములులేన్ట. మోవిధేయుండు 

పూండ్ల 'రామక్ళృష్ట్యయ్య 

వా స్తులవారికి వీరువాసీనజూబులు దాదాపు రెండువం 

దలు. వానిలో కడవటివి 80-408 తారిఖున వ్రాయంబడినది, 

త ర్వాతజాబు లేదు. ఫూండ్హ రామకృష్ణయ్య గారు ణా స్రులవారికి 

ఆ_ప్పమిత్రులై తవ మవత్రికను వారివ త్రీకగానే జరిపి అనుక ణము 

స. పోక 'సంధ్రక విషండిత సంఘసమర . 

మున శా స్తుల వారిక్ తోడునీడగానుండే రి. వెక్కుు అముద్రిత 

గ్ర కక. స చక్కంగా సంస్కరించి బవుగ గ్రంథ పరామర్శ 

ఫూర్వశములైన విపులవిమర్శలతో ముది ంసిరదిరి. 1904 సం. 

నెన్టెంబరు 1 లేదినాండు నెల్లూర, స్వర్షస్టుథైరి. అముద్రిత గ్రంథ 
చించామణియు నిలిచిపోయినది. 

ఆ ప్రమితునిమరణము తాసులవారికి చాలహృదయా 

వేదనకు కారణమైనది. శాలమూ గడువసాగినది. స్తుల 

వారును వహికచింతలను మజచుట కై గ్ర ంథపఠన కచనలలో 

మునింగిపోయిరి. 



అ ప్రకరణము 

శ్రీక్టీయన్యా లేజి సంస్కృృతేపండీతేపడవినుండి విరానుము 

శి శా స్తులవారు మద రాసు డ్ర్రై_స్తవకళా శాలలో స 

స్కృతే ప, ప థానవండితులుగాను శ సమర్థ రంగ య నెట్టిగారి 

మరణానంతరము కాలేజిలో పరు వ్ర న వచనాధ్యతులు 

గాను (Superintendent of Vernacular studies) దాదా 

పు ఇరువవినాలుగు సంవత్సరములుండి 1910 సంవత్సరమున జన 

wpe విరమించిరి. ఈ వరువదినాలుగు సంవత్సరములలోను 

మదరాసు రాజథానిలో సు ప్ర సీద్దు లెందరో వారికడ సంస్కృతీ 

మభ్యనించికి శా స్రులవారు మొదట మొదట కళాశాల ప్రవే 
dp 

శించివకాలమున, న నెట్టూవనగక న్యాయవాది శిఖ్లామణు 

లలో నొకరును చరిత త్రవరిశో కులు నగు శ్రీ వంగవోలు 

వెంకటరంగయ్య పష క ఆక ళావ్"లలో నింటర్మి డియేటు 

మొదటితరగతెయందు చదునుచుండిరి. తా, స్తులవారు వచ్చిన 

వెంటనే శుకృనీతి మొదలైన పలువి విషయములంగూర్చి చెప్ప 

వలసివచ్చినదటు. తరగతికి వలసినవిషయములను వూర్వపరిశో ధన 

లేకయే శా స్తులవారు, చాలసులువుగా, ఆయా గ్రంథ భాగము 

లను, తమకు me కంఠ స్థములై లై నవానింజో లె న విద్యా 

ధ్థలకు తో "లిదినముననే శ్రేయం ఆశ్చర గ లమీలం గలిగించి 

స శ్రీ సంతులవానే నాకు చెప్పియున్నారు. అప్పటికే వా సుల 

వారికి గీర్వాణ వాజబయమున ెక్కునిషయనులు కంఠ స్థములు, 
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కళాశాలలో ఆంధ్ధు లు ద్రావిడులు క ర్తాటకులు కీరళీయులు, 

హిందువులు మహమ్మదీయులు డ్రౌ_స్తన్రులును సంస్కృతీవిద్యాక్థర్థు 

అగా నుండిరి. జ స్తులవారు ఆంగృమున పాఠ ్ రిములశు వివ 

రించుచుండిరి. శా స్తులవాటు వి. వ. వూ ర్థిచేసీకో లేదుగాని 

ఆంగ్గమున మంచిపాండిత్యము నార్జి ంచిరి. 

శా స్తులవారికడ విద్యార్థులుగానుండి ఆనంతరము వ్ర సిద్ధికి 

వచ్చినవారు. శ్రీ జగన్నా థపురి శంకరాచార్యస్వాములవారైన 

భారతీ కృష్ణతీస్ధలు (వూర్వాశృమమున వేంకటరమణ సరస్వతి 

యని చనిద్ధుల్ఫు మై మెనూరులో దివానుగానుండిన రాజబంధువు 

నీ లేటు అర న న క్రీ శ, శ్రీ సత్యమూ _ర్రిగార్కు 

శ్రీయుత నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు మా పుదూరుద్రావిడ 

సంఘమునకు చూడామణులు దివాకా బహదూర్ సర్ అల్లాడి 

కృస్ణస్వామిగారు, మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయ చరిత్రాచార్యులు 

శ్రీ కేవ నీలకంఠ ళో స్తులవార్కు ప్రస్తుతము భరత్ వూరు 
దివానుగానైన శ్రీ ఏ. వి, రామనాధకొగార్కు ఇంక ననేకులు. 

eC 

కళాశాలలో నున్నంతకాలము ఆంగ్లేయులు ప్రావె 

సామి, ఇత రాథ్య్యాపకు లేమి చా సుల వారియందు గౌరవ వ 

త్తులతో మెలంగిరి. శా స్తులవారు శేనుని ధిని అసడ్లచేసీ క 

గరు. వీన్నిపాలు “మొదలగునధి కారులకు ఒ్టితి “రుగ లేదు. 

ఒకదినము విస్తారము వర్ష ముకురియుచుండెను. శా స్తుల 

నారు ఒక సెజ్టెలో వస్త్రాదికములుంచుకొని ఉడువు ధరించి 
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జోరువర్ష ములో గొడుగున్నను తడిస్కీ కళాశాలచేర, ఆ తడి 

సిన దు స్తునుతీసి వెట్టైనుండి వేలుదు స్తుధరించి తరగతికి పోయిరి. 
ఆదినము అనేకులు అథ్యావకులు రాలేదు. 

వీన్సిపాలుగారు, దొర, కా స్తులవారితో నిట్లనెను, “ధా స్త్రి 

గారూ, మాచారా, ఏవిధంగావర్ష ౦కురు స్తున్నదో ఫలానివారు 

రాల్రేదు వారివనికూడా తాను దమూడగల రాల ఛా స్తుల 

వారికి నాండు విస్తారము వనియుండెను. వైగా శౌ స్తులవారికే 

ఎక్కువవని తగులుచుండెను. అధి కారులకును ఇత రాథాన్టపకుల 

యందు పకశుపాతముండినది. వెంటనే శా స్తులవారు “వర్న మే 

ఒకకారణంగా తాము భావించేపఠ్ములో నేనుకూడా రాక 

ఇంటే ఉందునే” అని శా స్రులవారు బదులుపలిక్రి 

ప్రీగసపాలుదొరకు బదులు వెప్పుటకు ఏమియు తోేచ 

"లేదు. సరే, శా స్తులవారూ, అయితే మూవని మీారుదూచు 

కొండి. అనెను. 

శా స్తులవారు తమవనికి తాముపోయిరి. 

వేసవికాలమున నొకదినమున తరగతిలో విద్యార్థి యొకం 

డ్కు శౌ స్తులవారు పాఠ ముచెప్పుచుండంగా నిద్రంబోవుచుండెను. 

దొర ఎచటినుండి యోవచ్చి, కాస్తులవారి యనువుతిలేకయీ 

వారిగదింబోొచ్చి, ఆవిద్యార్థి నిలేసి ఛా సులవారినిచాచి Do 

you allow the boys to sleep in the class? అని యడిగెను. 

(విద్యార్థులను తరగతిలోనే ని ద్రోనిచ్చెదావా? అని యర్థము. 
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శా స్తులవారికి కోవమువచ్చినది. తరగతిలో తము 

పాఠము'చెప్పునప్పడు తమ యనుజ్ఞ లేకయే లోన 

మర్యాద గాదు. వెంటనే వారు '14ం my duty (నేను నాధ 

మును నెజువేర్చుచున్నానుు అని బదులిచ్చిరి. 

ఈ దెబ్బకు ఏమి బదులు వెవ్వుటకును తోచక వొర వెడలి 

పోయెను. 

కళాశాలలోని యథ్యాపకులలో నొకరు బ్రాహ్హణ ద్వేషి.. 

దూపణగా నేదో యొక పుశాణాంతర్లత విషయమును చెప్ప 

నారంభించి, సరిగా తెలియక, తుదకు ‘Here the rascality is 

* అని చెప్పనారంభించెను శా స్తులవారు వెంటనే Keep it 

to yourself అని బదులిడిరి అచట నుండినవా రందణును 

గొల్లున నవ్విరి. ఆ తేపకుయు మణీ మాటాడ లేక పోయెను. 

విద్యార్థులకు శా స్తులవారియందు గౌరవమును చె మయు 

నుండినవి. మైసూరులో "ండమం త్రి గానుంగి ప్రస్తుతము భరత 

పురమునకు దివాసు7నున్న ట్ వ స. మ ళు 

1938 సం. జనవరి 18 తేది జరిగిన (క్రై స్తవకళాశాలా పురాణ 
బాల సంఘసమావేశమునా(డు ఇట్లునుడివిరి. “The great 

Andhra patriot and scholar, Vedam Venkataraya 
Sastriar, was not only an erudite Sanskrit teacher, 
but a great friend and GURU to eve¥y student, He 

instilled in us 2 genuine love of Sanskrit and an 

appreciation of the beautiful and the lofty im our 
ancient literature’ 
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శ్రా స్తులవారు తరగతిలో పాఠము చెప్పునప్పుడు విదాస 

ర్థులు త చేకతానులై పాఠముగ్రహించువారు. శాస్త్రులవారు 

ఒక మారుచెప్పినడి మరల చెప్పరు. విద్యార్థులు గ ట్రిగా చెప్పుండని 

యజచినచో మతింత మెల్లగా వెప్పువారు. తరగతిలో నుండు 

నంత నేప్పు వారనిన విద్యార్థులకు భయము. ఇవలికివచ్చిన చాల 

చనున్రుగానుంకువారు. వారు మధ్యాహ్నము శెచ్చుకొను కాఫీ 
లను వారితోకూడ విద్యార్థులును గృహించువారు. మందమతు 

లను వారివారి చిత్తవృత్తుల కనుగుణముగాబోధించి పైకి తెచ్చు 

చుండిరి. శిష్యులను లాలీంచుటలో నృగృగణుర్ధిలు. కఫాశాల 

లలో విద్యార్థులు సమైెకట్టుట పరిపాటి. es _స్థవకళా శాలలో 

వారిదినములలో నెట్ట విద్యాష్థలస మైమైనను ఛా స్రులవారు 

శణము సంభాషించినచో మశల నావిద్యార్థులు తరగతులకు 

నచ్చి చదువుకొనవలనినదే. అట్టి సన్ని వేశములలో దొర 

శ్రా స్తులవారినే నియోగించుచుండు వాడు. కళాశాలను వదలిన 

యనంతరము సయితము విద్యార్థులు . వారిని విశేషముగా నా శ్ర 

యించుచుండువారు వారితో ఇెలిమిచేసీ వదలిపోయినవారు 

లేరు. ఇత కళాశాలలలోనుండి విద్యార్థులు సంస్కృతము 

నకును శాస్తులవారి బోధనుపొందుటకును వారి కళాశాలకే 

వచ్చుచుండుబారు. శా స్తులవా రుండిన యా ప్రరువదినాలుగు 

సంవత్సరములలో నొక మహమ్థదీయవిద్యార్థి యొకంజే వీరి 

కళాశాలను వదలిపోయినవాండు ఆతనిని వ్రీన్సిపాల్కు మిల్లరు 

దొరగారు “ సంస్కృత విద్యార్థు లందలున్కుు ఎచచెచటిముం 



క ఆ ల, వ్ రా ర్న ట్ ౧౫ ప్రకరణము పంప్కృతవవవినుండి విరామము. lll 

డియో మాకళాశాొలకు వెదకుకొని వచ్చుచుండంగా, నీవేల 

మాక ళాశాలనువదలి పోవ్రుచున్నావు” అని యడిగెను. ఆందుల 

కాతందేమియు సమాథానము వెచ్చ "లేకపోయెను. 

ష్ శా స్తులవారిక్ ఎక్కు_డువని తగులుచుండెడిస ఆవిష 

మును తెలుపుటన వారు అప్పుడప్పుకు ఇ 

is the only christian in our college? అని ఆందులకు 

విద్యార్థులు మిల్ల రని యు కాక మజ్యొకరనియు చెప్పువారు 

శాస్తులవా ర ‘No! Itis myself. Ilive by the sweat of 

my oe అని బమలుచెప్పువారు. మధ్యాహ్నము శార్యాధి 

కష్టముచే వ వారి మొగమంతయు చెనుటచే నిండిపోమెడిది, 

శా స్తులవామ సంస్కృృతనాటక ములను పాఠము చెప్పు 

నవ్వుడు ఆసంవత్సరము విద్యార్థులకు పాఠ్యమైన షేక్షి(యరు 

నాటకముతో చానినిపోల్చి స్రాచ్యపాశ్చాత్య రూపకపామాన్య 
లతణములను బోధించువారు. ఒకవ్వుడు విద్యార్థులు మీల్లరు 

దొరవారి తరగతిలో ఈవిషయములే వచ్చునట్లు ప్రశ్నించిరట. 

మిల్లరు ఆశ్చర్యపడి ఈషప్రశ్నోలను ఎవరు నేక్పిరని యడిగి 

వా స్తులవారని తెలిసికొని “ఆవును ఆయన గొప్ప సంస్కృతపండి 

తుడు అనిచెప్పెను. 

థా స్రులవారికి ఈనౌాక రిలో వెన్షనురాదు. కళాశాల 

వారు మొత్తముగా కొంత దృవ్య మొసంగు నేర్పాజ్లేవేో చేసి 

యుండిరి. శా స్తులవారికి సంస్కృతాంధ్ర గ్రంథములను 'విక్కిం 

టినినో ధించి వమెద్రంపనలయునని కోశ్ళయునుండినది. మరల 
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నచ్చాఫీసును ప్రారంభించుట సై తమకు పరీతు,కాధి కారములచేత 

నేర్చడిన ద్రువశ్రిమును చేర్చి దాదాపు మూడువేల రూప్యము 

లను ఆర్బత్ నేటు బ్యాంకిలో వేసియుండిరి. ఈడబ్బున్న దను 

థై ర్భముతో అచ్చాథీసు ప్రారంభింపందలంచి ఒకప్పుడు తాను 
'దో్యోగమును వదలుకొనెదవుని తవు వ్ర న్చిపాలుతో ఛచెవ్పలగా 

నాతండు అంతగొప్ప సంస్కృృతవండితుండు మురల తనుకు వొర 

కండనియు, తా స్రులవారిని అంతత్వర గాపంపి వేయుట తమకిష్ట్రము 

చేదనియు ఇంకను కొంతకాల ముండవలనీనదనియు కోరిరి. 

శా స్తులవారు రాజీనామానొసంగదమని ఎంత చెప్పినను దొరలు 

ఒప్పుకొన లేదు ఆవదినము సాయంకాలము శా స్తులవారు వంటికి 

వచ్చుచు మూర్షమున ఆక్బతునేటు 'బ్యాంకిమునింగిపోయినదని 

శకెలిసికొనిరి. రాజినామాను దొరలొప్పుకొనకపోయినడి మంచిబే 

మైనదనితలంచి కొంత కాలము ఆవనియం దేయుండిరి. 



౧౬-వ్రక రణము 

మురల జ్యోతిస్తతీ ము ద్రాతరణాొల 

ఫా స్తులవారు కాళిదాసుని మేఫఘనంచేశమునకు వద 

వ యోజనికయను వాస్ట్రఖ్యను రచించి ౧౯౨౨ సం మే 

ప్రకటించిరి. వ్రయ్యుది మల్లి నాథ ప్యాఖ్యతోను వెక్కు_ ఆమేప 

ములకు నమాభానములత్ "ను, ఎల్ల వారును ఉపాథా్రాయ 

నిరచేతముగా చదచువుకొనుట కనుకూలముగా ముద్రింవంబడి 

ఆంధ్ర, దేశమున ప్రచావమునందున్న ది. ఇబేవిధమయుగ టీక 
SR లంక ట్ 5 లతో సంస్కృ తాం ధ్ర గ,0థములను ముదద్రించుటకు వ్ 

లేనిచో జరుగదని, ఎట్లో దృ్రవష్టముంశూార్చుకొోని జు ప 

ప్తతీ ముద్రాతుర శాలను తిరుగ 1905 నం, అక్టోబరు నెలలో 

ప్రావంభించిరి. ఒకవైపు ఆచ్చావీసునుజరువుచు నింకొకవైవు 

కళాశాలయుదో్యగమును. నిరహీంచుచు రెండేండ్లు గడి 

1910 సం, కళాశాలనుండి విరమించుకొని ఆచ్చాపీసునే జరుపు 

కొొనసాగిరి. ఈవిధముగా వ్ర కటనంగావించిరి..._ 

“హిందువులకెల్ల నైపికాముష్మిక సర్వశ్రేయః ప్రద 
యగు సంసృతి భాష వారిచేత -ఈకాలవుందు ఉవేకత 

స్రైాయయు తిరస్కృృత స్రైాయయునై. జర్మనీ, పాన్పు, ఇంగ్లండు, 

రపార్ట, యూనై కక్ స్టేట్స్, జపాను, లోనగు దేశాంతర ఖం 

డాంతర దృషిపాంతరములకు వలనపోయినవిషయము జగద్విది 

తముగచా. మనదేవతలభాహయు మనకర్శభాహయు మన “యెల్ల 

8 
అన 
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ఛాపలకుం దప్లిియు నగు నీసరస్వతిని వెండియుం దెచ్చికొని 

హృదయాలయనులందు వ్రతిష్టించికొని యుపాసించి తత్స) 
J అ 

సాదంబున సంస్కృత భాషలో కావ్యనాటక కథాప్క బంధంబుల 

రసంబును ధర్మ యోగ పురాతేతివాన వేద వేదాంతాది విషయం 

బులను గ్ర హాంచి సరష్ణిశ్రేయంబులం బొందంగోరిక, ఇతర విద్యా్యా 

భ్యాస పృయాసచే చాల్యమందు ఈవిద్య్భను నెర్వని సజ్జనులకు 

పలువ్రరకు చి త్రమందు ఉదయించుచున్నది. కాని, అట్టివారికి 

అనేకులకు ఉపాభ్య్యాయులు దొరకమింజేసీ ఈయభీషము నెజు 

'వేజకయున్న ది. మజీయు నిపుడు హొణాది భాపాంతగ ప్రనీద్ధ 
చ ల 

విద్యాకలావి శెషనులనేమి స్వతంత్ర, క వ్యు నాటకాది గ్రంథ 

ములనేమి ఆంధ్రంబున రచియింవ ననేకులుకోరుదురు. వారి 

యుద్యమనులకును సంస్కృతపరిచయము ఆవళ స్థకముగదా, 

అట్టి వారికొఅకును కేవల బాలురకొొటకును ఉపాభ్య్యాయునిత్ో ష్ 

బనిలేకుండ స్వయంబోధకములుగా 'విక్కు సంస్కృతే గ్ ంథ 

ములను, తెముంగున, టిప్పణముతొ కొన్ని టిని సంవూర్ణ టీకతో 

కొన్నిటిని, వకటించియు వ్ర కటించుచును ఉన్నా డను. కారణ 

విశేషములచే నడుగంటుచున్న మనభాషలకొజకై యీ 
యుద్యనుమని విన్న నించుచున్నా(డను.” 

వేదము వేంకటరాయశాొ స్త్రీ . 

ఈమాటణు కౌ నుల వారు మునువటివలెగాక మంట 

శతములను ము డ్రి ంహగల్లీరి, ౧౯౧౦ సం, అమరు కావ్య, 

పుప్పబాణవిలాస్క, రసమంజరులను తెనుగు సంపూర్ణ టీక 
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తోను భ_ృహరిశతకత్రయమును సంవూన్తాం ధ్ర వ్యాఖ్య 
తోను తెనుంగుపద్యములతోను ముద్రించిరి. రఘువంశ కుమార 

సంభవముల తోలి యాబుసక్షలను తెనుగు టీకాతాత్సర్యాదు 

లతో ముద్రించిరి. కా స్తులవారు ప్రకటించిన సంస్కృత గ్రంథ 
ములలో నొక విశేషముగలదు. ఉపాథ్యాయునితో వనిలేకయే 
నాట కాంతము సంస్కృతమందు సాహిత్య మలవరచుకొన 

వచ్చును. తొలుత ఆమరము శబ్దమంజరులను ము ద్రించినారు 

వీనిచే  నొకపాటి యన్హజ్ఞానమును శోబ్దజ్ఞానమును కలుగును, 

బిల్హ్యణచరిత్ర ఏపాటి శబ్దజ్లా నము కలవారై నశు చదువవచ్చును, 

దీనికి లఘుటీకను తొ స్తులవారు ము, ద్రించినారు. వెనుక చదువ 

దగినవి రఘువంశ కుసూరసంభవమూాలు. వీనికి టీకాతాత్సర్యా 

దులు చర్చినారు. ఆవెనుక మేఘసం బేళము. ఇవిగాక భోజవిక్ర 

మార్క_చరిత్రములను వూర్వము ముద్రించినవానిని మరల 

టీకలతోము ద్రించిరి. వి సులువై నవచనగృంథములు. హితోప 

దేశ దశకుమారచరితములను తెను(గస తర్జుమాలతో మ్ముద్రిం 

చిరి. తర్వాత నెవరిసాయమును లేకయే చదువగలుగు వజ్ఞకలు 

గును గాన వంచతం త్రమును, మూలముమాత్రము, ముుద్రిం 

చిరి, వెనుక రసమంజరీ అమరుకావషిములు ae శృంగారరసమయ 

ములు. నాటికలలో సులువైన శ్రియదర్శికన్కు ఒకవుట 

యందే ఒకవై పు అనువాదము, మజీయొకవై పు సంస్కృృతేమరా 

లము, అడుగున నాటకలశుణాది సక లవిషయంబులును తెలియ 

నట్టి వ్యాఖ్య, మొదలై నవానితో పసుష్క్లలనుగ ముద్రించిరి, 
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ఈ గ్ర ంథముల నన్ని టిని చదునునవ్పటికి సంస్కృత మందు మంచి 

a a గ మ ష్ పాండిత్య మలవడును. విద్యార్థికి బృగృంథముగాని స్వయముగా 

చదివి గ్రహించు క్ యలవడును. 

=a స్రులవారి సంస్కృతనాటకముల యనువాదములు 

కను. చరువగానుండును. కొన్ని విషయములలో సీ 

యాం తీ కరణములు మూలమునకు వ్యాఖ్యాప్రాయనుగా 

సై తముండును. సంస్కృతీ నాటక ముల నాం దీ కరించుటకు ముం 
౭౬ / 

దుగా వానింబఠించి భిన్న దేశముల ప్రతులను ెప్పించి పాఠ 

నిర్ణయము చేసికొని ఆవెనుక అనువదించుచుండిరి. ఈవిషయ 

ములంగూర్చి వారి విమర్శవినోదమను వ్యాసమునందు వివరము 

భూడవచ్చును. 

ఆంధ్ర, గ గ్రంథములలో శా స్తులవారు పారిజాతాసహర 

జము, బిల్ల wre గారనమం స్రీ, వ ణీత హరిశ్చంద్ర, ద్విపద, 

చాణాలళంభుదాసుండను విశ్వకర్మ రానకస్థుని సారంగధర ద్విపద, 

'కావ్యాలంకారచూడామణ యను నలంకార శాస్త్రమును ఈ 

సంవత్సరమే (1910) ప్రకటించిన. పారిజాతావహరణమున 
ఇాస్తులవారు కొన్ని సవరణలంగావించిరి. వానిని గృహించియే 

శ్రీ నాగవూడి కుప్పుస్వామయ్య గారు దీనికి వాస్ట్రఖ్యరచించినారు. 

బిల్హణీయమున శాస్తులవారు ఒకటి రెండు పద్యములను తీసి 

ము ద్రించినారు.. పు ES ణ్యెవిశేషలబ్ధ మృదుమధుర వాశ్ర్వైభవంబున 

చేవముకూర వెంకటపతి అమృతంపుం గసాూరగారచియించినొ” సారంగ 

ధరచరిత్ర, ను లఘుటీకతో శ్రీ ఇాస్తులవారు ౧౯౧౧ సం॥ 
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ము ద్రి ంచినారు ఆ వై నెలలో సోఅన్ల్ష వములోని లిచ్చి వలె రనీకులకు 

నబ్బియు నబ్బని యర్థములచే నబ్బుర మెసంగుచు, wes 

బోలె మధురంబయ్యు నస్ఫుటంై, రనీకగోష్టులయందు సండే 

హోంతచర్యలకుంగారణంచై న కాకిములకునలతొనిండి సంపూ 

ర్షానుభవమునకు రాకయున్న ట్టి రసో _త్తర త్ర ౨ధమును” విజయ 

విలాసమును, ఎల్ల వారికిని సుబోధంబుగా సటేకముగా ప వకటించి 

నారు. ఈగృంథములను శౌ స్తులవారు ప్రకటించి నే నేటిక్ 1 ముప్పది 

రెండు సంవత్సరము లై నవి. ఈలోపల పెక్కు తాళవత్రములును 

దొరకినవి చార్మిత్రకప రిశోధనయు జరిగినది. 

ఈజోల్షతీము ్రామరళాలలొ ర్ గా శా స్తులవారి గ్రంథ 

ములేగాక ఇతరుల గ్ర ౦థములును అచ్చగుచుండినవి. ఆం శ్, 

విజ్ఞాన చం ది కామండలి వారి ల్ ంథములును చల్లావారి వైదిక 

గృంథములునుు, రామా ఆండ్ కంవెనీవారి వచురములును, 

వ్రంకను అనేకుల గ్రంథములు అచ్చగుచుండినని. వేంకట రాయ 

శాస్తులవారును వారి కుమారులు వెంకటరమణయ్య గారు 

(రాజన్నను చూచుకొనుచుండుటచే గ్రంథములు సుందర 

ములుగాను నిర్దుపములుగాను ము ద్ర తములగుచుండినవి. వేంకట 

రాయశా స్త్రీ గారు నిరంతరము గ గ్రంథములు వఠించుచు రచిం 

చుచు, వూ/ఫులు దిద్దుచును, వంకలు అచ్చాఫీసువ్యవ 

పోరనులను ఈ చ క. 



౧౭- ప్ర కరణము 

(గ్రాన్యువాదము _గురుజాడ అస్నారావుగారి జాబులు 

వశ్యాలమునకు సరిగా నాంధ్ర దేశమున వారవ వారిక 

భాపావాదము బయలుబేరినది. శీ కీ కే గిడుగు రామమూం ర్తి 

పంతులవారు ఉపన్యాసము లీయసాగిరి. వీరికి శ్రీ కీ. శే. గురు 
జాడ అప్పారావుగారు సవాయుశై రి. 

వెంకటరాయశా స్తులవారు నూతనమార్ల ప్రియులే యొ 
నను వ్యావవోరిక భావూవాదమును ఎంతమాత్రమును ఒప్పు 

కొనలేదు. వమార్షమునుగాని స్థాపించుటకుగాని తప్పించుటకు 

గాని సమర్థులును పాండిత్యముసందును వాదవటిమయందును 

ఎల్ల వారిని మించియుండినంచున వ్యావహారిక వాదులకు మేరు 

పర్వతమున లె నడ్డుతగిలిరి. శాస్తులవారీ నూతనమతము నొప్పు 

కొన్నచో నికదీనికి ఏ ఛభయమునులేదు. శా స్తులవా రొవ్చనిచో 

వ్యావవోరికభాషను సర్వజనానరణియముగా  నొన్చించుటకు 
భగీరథ ప్రయత్నము చేయవలసియుండును. శా స్తులవారు 

తా మేపద్ధతి 'నవలంబించినను న్యెంచుకొను శ_క్టిగలవారు. 

తమది క్రొ త్రమార్టమేయైనను కొంత వూర్వసాం వ్రదాయము 

ననుసరించియు ప్రమాణవూర్వకముగా నుండునట్లు చేయుస్వభా 

వముకలవారు. ఆం థ్ వచననమున ఫూర్వమార్షమును తో "లంగించి 

సులువుగా వ్రాయసాగిరిగదా.నాటకములు లోకస్వభావము ననుస 
రించి యుండవలయునని పాత్రో చితభావం దెచ్చినారు. గ్రామ్య 



౧౭ _వ్రకరణము. గురుజాడ అప్పారాన్రగారి జాబులు 119 

రీతులను సయితము వృతాపరుద్రేయమున నూవినారు మజ 

యీాక్టొ త్త తృవాదమువచ్చినంత నే విసంధినినాక్చి యొక యువన్య్యా 

సమొసం ంగిరి, “సంహితవకపదమందు నిత్యము (ఉ.వనేన.ఇ న్చెన్సు 

"థాతూపసరక్షలకునిత్యము ( (ఈ. ఉపా స్టే అ భ్యేళ; సమాసమందు 

నిత్యము (ఉ. రాజాజ్ఞ. ఇల్లాలు); వాక్యమందైననో వివక్రాధీ 
నము (దధి అత్ర, పెపగు ఇక్కడ). సంహతీయనంగా అర్థ 

మాశాకాల మా త్ర వ్యవ థానము, "ండతురనులకు అర్థ 

మాత్రావ్యవ థానము తప్పదు తావన్నాత్ర, వర్థివథానము సం 

పీత, ఆంతకన్న "హెచ్చువరివథానము సంహితకాదు.. ..... 

విసంధి సహ్యృముగాను సుఖముగాను ఉన్నది. అళ్లే “ఆతండు 

అప్పుడు అక్కడ ఉండెను” అను'వాక్యమును సులువుగా నుచ్చరిం 

చిన సుఖముగానేయుండును” అని దానిసారము. అట్లే తమ 
గ్ర ంభములయందు విసంధిని పాటించిరి. 

ఈకాలమున మదరాసునందును ఆం ధ్ర 'చేళముందు వలు 

తాన్రలను గ్రామ్య్యూదేశ నిరసనోపన్యాసములు జరుగుచుండిసవి. 

ఆసభలలో శ్రీ కాస్తులవారును అప్పా రావ్రుగారును కలనికొను 

చుంజెడివారు, వచ్చయప్ప కళాళాలాసౌధమున నొక సమా 

వేశము జరిగినది. ఆవెంటనే శ్రీ గురుజాడ అప్పారావుగారు 
వేంకటరాయళా "స్తు సులవారికి వ్రానీన జాబు---- 

| 2nd June 1912, 

Dear aid న friend, . 

1 was very much gratified when you told 
me at the Madras conference that you went with 
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mea long way though you differed with me on 

some points. Though tkere may be difference of 

opinion on the practical solution of prose diction it 

would be impossible for us to differ on questions of 

authority. We go to the same original sources; 
That is why Ladmire you. You generally exhaust 
any subject which you discuss. But Icannot say 
the same thing of Pandits generally. Judgments 
are, in their case, a matter purely of sentiment, and 

they do not take the trouble to examine the genuine 
Sanskrit tradition. 1 was amused to read in దేశమాత 

యాతు "5 paper) a sentence whose meaning I 
put into english. 

“One or two persons advocated the use of (గ్రామ్య 

in Dramas, but pandits have condemned the practice” 

Where are the Pandits? Ishould like to see them. 
Of the persons who assembled at Pachayappa’s 1 
wonder how many deserve that name. 

Tt appears you spoke at length at the Nidadavolu 

conference. 1 am anxious to learn what you said, 
at least your chief arguments and general 

conclusions. Unfortunately your speeches are not 
reported in the Madras papers. Only ఆంధ్ర ప్రకాశిక 

gave areport of the meeting at which you spoke of 
Sandhi. The one or two sentences in which your 
views were given, were written in a Telugu which 

Idid not understand. 18021 feel obliged if you 
publish your Nidadavolu speech in some Telugu 
weekly -at least the gist of it. Ivalue your 
opinions highly. fir, please take some trouble 
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for my sake and the sake of Telugu and write 

to me briefly what your views are, how far we 

concur, and where we differ. 

Yours very sincerely, 

G. V. Appa Rao. 
fags 2nd June 1912. 

Dear & respected friend, 

In continuation of my letter of this hones 
Which prose works and poems of the present 

day do you offer as standards? May we take 

your కథాసరితాళకము as 2 standarad? and your 

dramatic verse for poetry, say Usha? 

How far have you deviated from the rules 
and precedants of the language of the older poets ? 
What is your test of correctness? Do you think 

it possible, I mean is it a practical measure, to 

secure a fairly common standard of correctness 

among prose writers. What is your opinion of 

the solution of Mr. Veeresalingam Pantulu of a 

prose diction for Telugu? Do his followers follow 
any intelligible fairly uniform standard? Granting 

that to scholars accustomed to literary forms, 
serious writing in the spoken dialect, sounds 

undignified, does not the popular prose of the 
present day with Veeresalingam at its head, 
offend the sense of propriety ? of both the Pandit 
and the western scholar ? 

Yours very sincerely, 

G. V. Appa Rao, 
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నిడుదవోలులో 1912 సం మున గ్రామ్యువాదమును 

ఖండించుటకుసు గవర్న మెంటు వారికి నిర్బంధ గ్రామ్యుమును తొల 

గించుట కొకవిన్న వముకావించుటకును ఒక సభకూడినది. ఆ 
సభలో శా స్రులవారు ఇట్లుపన్యసీంచిరి. 

అంగ లేవి నారాయణ పాదమందు జనించి వరమళివునిచే మూర్భంబున 

లాలితయై నగాధిరాట్బ ఎ్ర్రైగంబున విలసిళ్ళి దిగివచ్చి హారిదాష్టర సోకే 

స్యాదులమిందుగా నానాచేశములం బివి శ్రీః కరించి కడవట సకలక శ ల సమృ 

అధ త a అధ వ్ హా సము దృ మునంబక తన యత్వముంబొంది అస్పృృశ్యయై అపయమైై 

నష్ట రూవయైపోయినడ్లో వాగ్టోవియు వద్మజాతమనోజాతయై చతు శ్వేదీమహి 

గా యాచతురు క్తుఖుని మతు క విలసీల్లి వాలీ ల్మకివ్యాసకాళిదాసా 

దులవదనంబులం బిఢవిన్లి మనయాం ధ్ర దేశంబునకుందిగి తెలంగ రాజరాజ 

నలేంద కృష్ట రాయాదుల యాసానములయందు మహితయె నానాది్షోేశం 
yy లణ థి ద లి 

బులం బవి, త్రీ కరించి కడపట నిక్కాాలంబునం బ్రాయికంబుగా 'తెగుళై సకల 

కశ లసమృద్ద యె (గామ్య_ప్రాయశం జెంది అనుచ్చారణీయయు అనాకర్శ్మనీయ 
వీ @— ఓ ణా 
యనై రూపవోనిం జెందుచున్నది. 

చిరకాలము అం శో వాగ్గోవిని సంస్కృ తాం|ధోభయ భాహా పృవీణు 

లైన వాగనుశాసన సోమయాజి పెద్ద నార్య పృభ్భతులు మహోన్న కదశయంద 
యుంచి పూాశించిరి. ఇటీవల రాంగారౌలగా (పాయికముగా సంస్కృత మెజుం 

గనికవులు, చదువనికవులు, సమాస మొల్ల నివారు, అలంకారమునొప్పనివారు, 

యతి_పాసల హికశశ్రు వులు, అత్షరజ్వేవులు, జె చిళ్యబాహ్యులం....నీవమా 

దులు చాగ్గోనికి ఈచరసుదశను సాధించినారు. 

ఈదళలో. ట్ట = భొవివాబ్మ్ యము నెల్ల గ్రామ్యతంబొరయింప నొకయంద్య 

మము కలసూపియున్న ది. ఆ గ్రామ్య వాదుల తంగా ఇదిగా కానిపించు 

Wise Sue 

ఖ్, త క ee గ్రామ్యాదేశ విరననము 
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“వ్యాకృకభావకతినము; దానివ్యాకరణము దుర్భోభము; తదీయ శబ్ద 

జాలము బవుళముగా (గృంథమా g వ సీద్ధము. వ్యాకరణము చ్యాపవారిక 

భొమానుగుణాముగాదు, అందులకు కర్తాన్షక భవిష్యదర్థ క పఢుకలానుబంధములు 

ఉదావారణములు, 

మ్యమన్ననో, సులువు, సర్వజనవిదిళతము...._ 

ఇటలీలో 'డాంటిమహాకవివ్రాస్న “డివైళ శామెడీ ”ని ఉదాహరణ 

ముగాం గనవచ్చును. గ్రమ్యములో ఇవ్వడు రచికములయిన యేకన్ల క్ర 

నిర్వావార్థ జ శ కావ్యాసములను, వఠసేయఫు _సకనభవాతు (Text- bok 

Comittee, పాఠశాలలకు నిర్ణయించినట్టి కొన్ని గ్రామ్య గ్రంథములను, 
ఉదావారణము7. బరికింపవ చచ్చును.” 

ఇందులకు సమాణానము, = 

అ గ్రామ్యవాజ్మయము కఠినమనుట యిష్పుడుపుట్టి నమాట, వూర్వులుం 

దీనిని కకినమన లేదు, లెన్స*యనిరి, 

“ఎల్ల భాషలందు నెజుంగ వేబాసాడి 

చేశభావలందుం చెలుంగు లెస్స 

మణీ యిప్పటికా కిన్భమునకుం గారణము తెలి వెద. 

ఆం ధ్ర భాహ్మాపృవచనమందు._.__ 
Pa . 

(ఏ) ఆ్రాచీనమార్సము. (ఓ నవీనమార్ల మునురెండు. య. 

స్కృశశబ్బమంజరి, wg సా క ఆంధ్ర 

వంచకావ్యములం ఈవరుసపృవచనము (పాచీనమార్గము, ఇందలి క్రమము. 
శబ్దము లక్షణము ము ఈ నుండును, నవీనమార్ల ము రాజకీయవిద్యాంగ 

నిర్లీ శమార్ల మే; ఇది ప్రతిలోమ మనందగినది; ఇందు వరుస_లక్యుము అత్మ 
వము శబ్బమునుగానుండును, 
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ఈనవీనమార్ష ము మనభావకువనికిరాదు. 

*= == --వందు దృథఢపాండిశ్యముకై అనులోమమార్ణ మే అనుకూల 

ముగానున్నది. దీనివలన శ్లేశమును కాలమును కరము నరక ః _వ్షములపను. ఈ 

గుణముంగన నేరక విద్యాధ్యతులు ఈమార్తముందొలంగించి ఈభావకు అసు 

మర్ణ మయిన యేతద్విపరీత నవీనమార్ష కు ఈభాషం జెప్పించుటచేత ఇది 

ఆఏినుండియు కకినమే అగుటయు, ఎన్నాట్లచదివినను పాండిక్యముసున్న యే 

యగుటయు. . .సఎభపించు చున్న ఏ. 

మణిమయ. * + = తెలుంగులేో జయమొందమి పై తరగతికిపోవుటకు 

ఆటంకవడవించేతన్సు ఇ్లైగంబ్రాకలా. పాశలా యూనివర్సిటీ పరీక్షల 

యందు తెలుగులో జయము ఆతినులధ మగుటచేకను, ఆందులకె యాయధమ 

విద్యార్గులుకాడ చదువనే ఆక్కు.ఆ లేమి చేతను, విద్యాట్ధల చ్రాతం లెట్లున్నను 

జయమయులో మామూలు 'పర్సెంటేజి పృతివర్ష ము ea పాఠగృంథ 

వ్రశ్నుష్ర్రమునకు (Text paper) యథాశక్తి ఇంచుకంక యు ము 

దాస్ భోహాంశరీకరణ పృశ్నపక్త్రము (Translation paper) నకు 

మ్మాక్కము ఊఉ క్రరము వీప్రులము. aes "లేక, ఆం, ధ్రీకరణమా ల్ మయినను 

వ్రాసీ పరీక్షయందు జయమొందుట (పాయికమయి . యండుటవలనను, 

సర్కారుకొలువునకు 'తెలుంగులోని 'తెలివితోజని లేనందునను, తెనుంగు చక్కు 

గా తెలిసినచో మునిషీలమెపోదు మేమో అని విచ్యార్థులకును అట్ల యిపోదు 

కేమోయని వారికండ్రు లకును దిగులుక లిగియుండుట చేతను, =. ,.. ఈభాష 

యిషప్వుయక రినమయిన ది. 

| ఆంగ్ల భామ సులువనుట దానినిసాధించుటకె తామువడిన వ్ర యాసను 

మనుజ చుటచేత. 

పరీతు గ ంథములలా* పదిపద్యములై నను చదివినాండా---పదచ్చేద 

విధానమయిన నెణుంగునా -_పదివద్య్యములకై నను లవ్ణావిరుద్ధ ముగా ఆగ ము 

ఇొప్పంగలండా....లతణ గ్ ంభము ఏమెన చదివినాండా...అనువిషయములను 
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మూలందో ది పషాలు జేరు జిడ.ల చేశ అగకల్పముగా ను శకరమువాయందగు 

(వృశ్షుషక్త్రముల నిచ్చు చుండుటచేకను, బట్లున్హాసీనను 100 & 80_₹0 మం 

దికి జయము కవ్పనందునను ఈశకారిన్యముకలిగినది, 

కావున పెపొరంబాటులను సవరించుకొనినయడల ఈమిథ్యా కాఠిన్య 

మిథ్యాసాలభ్యములు తొోొలంగును. 

లాటినుమూని డాం౭టి ఇటాలియనుగోద్రాయుట మనప్రారుషలు సంస్కృ 

తము ఢముతలాశే ౫ అల. వొాయం డ్ తమునుమాని యాం, Ww భములను చాయ దొడంగుటవంటిదిగా 

గ కాంకవ నూ క గా సాన మువ నిర్వంవళో న “ (గహీం వలయునుగాని తాతా మున నిర్బంధపూర్వకము గా శ్రామ్యుము 

'పెట్టుటపంటిదిగా 

గ్రామ్యమందు గ్కరథ ములను చ్రాసికొందురుగాక. బొబ్బిలి పొటయు జేశింగు 

రాజుపాటయం గ్రామ్యములేగచా. ఆరాధ్య[షల్ల నరచించిన జంగాల బొబ్బిలి 
పాటలోని రసములో శ తాంశమయినను రంగరాట్బరి క, వద్యకావ్యమున లేదు, 

చన్నందగదు. వలయన రసజ్లులు కారణవిశేవములంబటి 
ట్ 

* = 4 = -అఆదట్టే గామ్యమున సుద్దులును కథలంను గడ్జెలును రసవంతములం గలవు, 
“వాక్యం రసాత్మకంకావ్యమృ”ని గదా విశ్వనాథకవిరాజు ఆనుశాసీంచినాండుం 

అది వాదయంగమముగాని, బాలురపాఠపు స్తకములను గ్రామ్యుమున వ్రాయ 

టయు, ఆ గ్రామ్యపు _స్తకములను దొ"రతనమువారు నిర్చ్భంధపూర్వకముగా పాఠ 

శాలలలో చదివించుటయు, ఆసమంజనము, 

(చ్రతిగ్రాన్యుమును సర్వజనీనమనుట సరిగాదు. ్రాన్యుములం పెక్కు 

"దెజంగులం, గంజాంిల్లా యో (ధ్రగ్ధామ్యము, విశాఖపట్ట ౪ రాజమహేంద్ర, 

వరాది హిందూస్థానీ గ్రామ్యము, నెల్లూరు కడవజిల్లాల శుద్ధ గ్రామ్యము, మద 

రాను చిత్తూరు తంజావూరు సేలము తిరువత్తూరు మధుర తీరుచనావల్లుల 

య అవగ్రామ్యములం, బల్లారి 'బెంగసుళూరుల కన్నడ గ్రామ్యము, కర్నాలం 
_హెదరాబాదుల తురక గామ్యము, ఇంక ధార్వాడ బెల్లాముల కన్నడ మరాటి 

గ్రాన్యుము ఈతూర్పునాటి మనకు గోడవలెనుండు _హెదరాచాదు వళ్ళి 
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మో త్తరపుజిల్లాలగ్రామ్యములం ెక్కులుగలవు, ఒక జిల్లా గామ్యము మణియొక 
జిల్లా వారికి తెలియ దుసరిగదా అసవ్యాముగా కూడనుండును. ఇవిగాక యిన్ని 

జిల్లాల నానా జాతుల (గ్రామ్యుములుకలవు, ఆందులో మనజిల్లావే అనేకములు 
మనశే తెలియవు 

Fs 
నిర్భంధ, గ్రామ్య (ప్రాబల్యముచ ఆ గ్రామ్య గృంభములు మూలంబడును 

మనఫూర్వులమహిము వారుమనశకై | గ్రంథరూపమున నిష్నేషించి చెట్టిపోయిన 
ధర లన విశానములు వారికప Se రామకృష్ణాద్యవ తారమూర్తుల 
దివ్యచరిత్కములం, కృష్ణ రాయాది మహాపురుషుల వైదుష్యూది విశేషములు, 
న్న ఆంధ్రు, లకు అబ్బని ¢ ₹ బ్బియగును. ఆపాఃరంనరిచే అంధ్రు, లకు, గీర్వాణ 

ఫ్ర ంఢములుకూడ మూలంబమును, 

= .=* +అంధ్రమహాజనులు దొరకనమువారికిని విన్నవించుకొని ఈ 

నిర్చంధగ్రామ్యమును. వెంటనే తొలంగించి మణి తలచూపకుండం జేసికొన 
పలయుననియు హైస్కూలు ఫారములకును ఇంటర్మీ డియేట్ బి, వ.,, వరీత 

లకును విదేనొక బేశభావ. (వర్నాక్యులరు) మునువటీవ లె అనశ్యపఠనీయము గాం 

'జేయించుకొనుండనియం నుహాజనుల కెల్ల మదియవిజ్ఞాపనము, 

ఈయుపన్యాససారముకొ అకే మరల గురుజాడ అప్పా 

త ౨ రావుగారు బిట్లు ద్రాలరి. 

12th June 1912. 
Dear friend, 

Please accept my sincere thanks for your kind 
note of the 9th inst. పేజా the first edition of 
Kathasarithsagara at home. Please order your 
publisher to send me a copy of the new edition 
when it is out by V.P.P. Ihave not yet received 
the booklet which you promised to send as a 
sgpecinen. 
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Your remarks about yourself show your 

modesty. None of us can altogether shake off 
the habits and sentiments of a lifetime, but 

original thinkers like you who combine real 
scholarship with literary power are able to chalk 
out new paths to meet new conditions and to 

save the literature from stagnation. So Iwant 

to study your writings. Your poetry is qute in 

the grammar and diction of the old poets. In 

prose you have certainly deviated, but what 
వ fail to understand is how you can make common 

cause with persons like Mir. ¥avilikolanu-Subbarao 

who takes on one hand an extreme position 
in prose and reflects a decadant taste in poetry 
and with writers of the Viresalingam School on 
the other from whom there is greater danger 
to the old literary dialect than from persons who 

advocate cultivation of spoken dialects. 1 think as 

a leader it is your duty to examine the merits and 

defects of that school of prose which is in greater 
vogue than the classical style that you advocate. 

I await with interest your pamphlet on 

Gramya.........1 hope you have recovered from the 

fatigue of the journey to Nidadavolu. 

Yours very sincerely, 

౧, V. Appa Rao. 

P.S. Ijust now received your pamphlet. 
Please accept my best thanks for it. I wanted 
to read the best presentation of the opposite 

views. Ishall try to meet your objections. We 
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differ little on questions of authority. Tam afraid 

Idid not make’ myself sufficiently intelligible at 
the conference. You iueet contentions in a shape 

in which 1 యయ not raise them. 

Iadmire you for many things especially for 
the atmosphere of historical romance and literary 

patriotism with which you have developed the 

story of Prataparudra. Perhaps those times were 
as prosaic as ours as all present is for a present 
generation, but you have succeeded in idealising 

characters and institutions. Few socalled critics 

understand the merits of the drama. Telugu 
critfs grovelin the mud of grammatical accuracy 

and the minutia of artificial art. Admiring you as 

Ido,I should be loth to cross swords with you. 

But you have left us no alternative. Therefore 1 

crave your permision, as Pandavas craved that 
of Bhishma. If Isucceed in conviging you even to 
less than least extent, it canbe only with your 

help. With kind regards 
LZ remain 

Yours sincerely, 

G. V. Appa Rao, 

అప్పారావుగారు శా స్తులవారికి జాబులు వ్రాయుచునే 

యుండిరి. తా మెంత వాస్ట్రవవారిక భామావాదులై నను వేంక 

టరాయశాొ స్తులవారివంటి వళ్య వాక్కు. లను తము మతము 

నకు త్రిప్పిన ఎల్లవారికిని అనుకరించుటకు తగిన వ్యావవోరి 

కము వారు వ్రాయుదురనుతలం వె కారణము గావలయును. 
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వభాషమైనను వేంకటరాయశా స్తులవారు వ్రాయగలరను దృఢమేగు 

నమ్మకము అప్పారావుగారి శేర్చడియుండినది. ప్రతాపరు ద్రీయ 

మును రచించిన ప్రతిభాశాలి ఎట్టి శైలియైనను వ్రాయసమక్థుం 
డనియు వ్యావహారిక భాబాశైలి వారికడ నాంధ్రు లునేర్చుకొన 

వలనీన జేగాని ఇతర త్ర అనాధ్యమను నుద్జేశముతో కాబోలు 

రి_జన-1914 తేది యొకేజాబులో నిట్లువ్రాసీయున్నా రు. 

“Ihave to ask you one question. You used 

in your plays various class dialects on the ground 

of జనము, Why did you omit the best of them, 

i.e., the language of the cultured Brahmans. 

Is there nouse for it anywhere? Does not the 

same & చిశ్యము require that characters of a certain 
social standard use it?” అని 

ఈజాబులకు శా స్తులవాేమి జవాబున్రాసీరో తెలి 

యదు. థా స్తులవారి జాబులువొరకీన నదృష్టవంతులమే. కాని 

అప్పారావుగారు. కోరినపనిమాత్రము వారుచేశీనట్లులేదు. 

భాషను సులువువజచనగును; ఆయావిషయములకు తగినట్లు 

చెచిత్యముంజూచుకొని వ్రాయవచ్చుననియే శా స్తులవారి యభి 

ప్రాయము. ఎవరికితోచినట్లు వారు “ఎల్లామాట్లాడు కామో 
థి దవ అ న 

అల్లావ్రాయాలి అనుమతమును ఫా స్రులవారు లంత మూత్ర, 

మొప్పకొన లేదు. మణీ ఫా స్తులవారి యభిస్రాయ మేనా గ్గ జ 
ర . 
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స్గరాపములుచెడక రసవంతముగా నెవరికితోచినట్టు వారువాసీ 

కొనవచ్చును. రసము చ థానము. కాని చదున్రకిొను విద్యార్థు 

లకు మొదట మొదట సాధువాజ్ఞయమునే నేర్చ్పవలయును -అని. 

భాషలో _ ఈనిధముగా ప్రాయవలయును, ఈవిధము గాకూడదు 

-అనునేర్పాటులు జలలిపివంటివని వారి యభిప్రాయము. 



౧౮- వ కరణము 
WW 

ట్ర 

శృంగారనై సధవ్యాఖ్య ఆస్తే ₹చాల లవ్మున నరసా ెడ్డగారు 

నీ (శ చా స్రులవారు ఆచ్చావీసు ప్రై పారంఫించినప్పుడే ఆము క్ర 

మొాల్యదకు వ్యాఖ్య ప్రాయసంకల్పీంచి తమ వ్ర చురణముల 

జాబితాలో నియ్యది సీద్దమగుచున్నదని ప్ర కటించిరే. కాని యం 

దులకు విశేష గ గ్రంథావలోకనము లన అదివచ్చు 

లోపల నై షథమునకు వ్యాఖ్య వ్రాయుట సులువని దానిని 

ప్రారంభించి కృషి సలువనాగిరి. శృంగారనై పథ ము ద్ర లో పోద్దా 

తసున శా స్తులవా రిట్లు వ్రాసీనారు. “ఈ వ్యాఖ్యను ఈ రచించుట క 

పూర్వము ద్ర ణములో అం 2000 తప్పులను దిద్ద 

వలసీవచినది. ఆందు రమారమి 1100 అనుబంధమున హుం 

యున్నా(డను. దిద్దుటకు ఊాహయు సంస్కృతమూలంబును అల 

వడిన తాళప త్ర ఫు స్పకంబులును కావ్యాంతర సంవాడాదికం 

బులును సాధనములు. వ్య్యాఖర్థిర చియించుటకన్న పాళ నిర్ణయము 

చేసికొనుట కడునెక్కుడుపనియైనది. పెద్దలకు పరితో పార్గమును 
పరీత్లార్థమును విద్యార్థులకు బోభనార్థమును సవరణల'కెల్ల ఉప 

పత్తిని మూపితిని. అంతియగాక ఎల్ల వారును తమతమ యిచ్చ 

మెయి పాఠళస్వీకరణము చేసీకొందురుగాక యని వూర్వపాళ 

ములను అచ్చు(దప్పులని నాతలంచినవానిని సయితము వ్యాఖ్య 

లోను అనుబంధములలోను భూపినాండను” అనో 

cy 

* వేంకటరాయశా స్త్రుల వారు (ప్రాచీన, గ,౦థ ములను సవరించుటల్లో 

ననుసరించిన పద్ధ తులంగూర్చి (ప్ర చ్రల్యేక మొకగ్రంథము వ్రాయుటకవశాశము 
గలదు 
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ఈ శళృంగారనై వధ వ్యాఖ్యంగూర్చి మద రాసులోను 

నెల్లూరిలోను శా స్తులవారు కొన్ని యువన్యాసముల నొసంగిరి. 

ఆయువన్యాసములలో నొకదానిని వినుటకు “శ్రి విక్రవసింహ 

పురీ పౌరవతంసులు, శ్రీయుత శేబాల లయ్మీ నరసా రెడ్డిగారు 
విజయంచేని విని తత్పబంధ(పౌఢికి కరవమూనందించిరి* అనంత 
ర 66 వ ము, “శ్రీ గునుపాటి యేనాదినెడ్డి గారు మన్ని స్తు లు నాకు 

మువ్చదియేండ్లుగా వ్రతివర్ష కుటుంబపర్ళ్యా _పథాన్యదాత -_-- 

మదీయ శృంగారనై పధ వ్యాఖ్యాముద ణార్భమై ధనముం 

గూర్చుటకు సమకట్టి, శ్రీయుత ేబాల లక్ర్మీ నరసాగరెడ్డి గారి 
త్రి! UU డ్ 

తో “అయ్యా, శెండుమాసములు నేను మిోాసన్ని ధింబాని యా 

జిల్లాలో సంచరింపవలసియున్న ది,” అని నుడినిరి. అంతట శ్రీ 

రెడ్డ గారు “ వీలసంఛార మేగౌదవు ? అని యడిగిరి. * వేదము 

వేంకటరాయశాస్త్రి గారి శృంగార నైషధ వా్యాఖ్యాము ద్ర ణా 

ర్భము ధనమార్చి ౦చుటకు అని వనాది రెడ్డి గారు బదులువలికిరి, 

“నీవు మత్సన్ని థానవ_ర్తివైయుండి బిచ్చమునకుపోయెదవా 1 

అని రెడ్డి గారు నవ్వుచుంబలికిరి, “నావైయాచించిన నది బిచ్చ 

మగునుగాని, నా గురువుగారివు స్తకము ము ద్రించుటశై యడు 
గుట బిచ్చమేలయగును? అని యేనాది రెడ్డి గారు వచించిరి. 

అంత ఆదొడ్లదొర సుగృహీతనాములు లమ్మీ నరసా రెడ్డి గారు 
ల్ (యు 

చుటకు ఏపాటి పైకముపట్టును * అని ప్రళ్నించిరి. “సుమారు 



ww జీ మె 5 వ ఇ అ! = గ న్ ౧౮- ప్రకరణము. శ్రే శేబాల లకీ నరసారెడ్డి గారు. 188 

"రెండు వేలువట్టునో కని వీరువక్కాణించికి. “మజీ, లే శాస్త్రి 

గారి దర్శనవ వకుంబొవుదము.* ఆని ఆయుదారులు బండి 

కాజ్జసీంచిరి. వనాది రెడ్డి గారు “నేముపోయి ౩ శాస్త్రిగారిని ముందు 

హాచ్చరించివచ్చెవ వను.’ అనిని “ఆ క్షేచేయును ఆని వారు ఆనతీ 

యంగా ఆబండిలో వనాది రెడ్డి గా గారు మాయింటికివచ్చి నన్నుం 

గని Deas చేను వవ్పుజేపేయి వారిని అెత్తునా, 

యనిరి. న. నావోంట్లు ఎండు వారిని నిత్యము దర్శిం 

వరు? ఆమే యు చేటే చేనేవచ్చెవరు. నాకుటీరమునకు వారేల 

రావలయును * అంటిని, అంతట ఆబండి డిలో నీ వారికడ శేంగి 

సందర్శంవంగా, వారు మదీయ వ్యాఖార్థనముంగహార్చి నిజాధినం 

దనముంచెలిపి ముద్రణార్భము వఏపొటియగునో అడిగిరి. 

కం హంతుం. ర్మ 2000 బతు అని చెప్పితిని. అంతట 

రు 1000 ల నో టొకటి ఫలసపహాతముగా నాకొనంగి “మారు 

మదరాసున శకెపుడుపోయెదరు? అని యడిగిరి. “-ఈమథ్యా 

హ్న పుబండిలో నే ఏంగి సాయంకాలమున ్రల్లుచేరెదను? అని 

యు త్తరముచెప్పితిని. “మీరు ఇబ్లునేరునప్పటికి మాకార్యస్థు(డు 

వచ్చి మోకు రు 1000 లు అందంబేయును అనిరి. అంతట నేను 

నాకృతజ్ఞ తంబలికి నాంజేతరలి సాయము మదరాసులో నిల్లుచేరు 

నవ్పటికి రెడ్డి గర కార్యుస్టుడు వమైకముళెచ్చి నాకై యెదురు 

నూచుచుండెను. దానింగ్రైక్ ని ఆగృంథముద్రణమును నెజ 

'వేర్చుకొంటిని. ఇెదార్య్యమన నిట్లుగ దాయుండవలయునులో*ి 
నన. అల ఆయా 

శ అము క్ర... ఉపోద్ధుతమునుండి. 
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కాస్త్రులచారి కృంగారనై వథవ్యాఖ్యను పలువురు విద్యావంతులును 

పండితులును కొనియాడిరి. శ్రీకట్లమంచి రామలింగా రెడిగారు ఇట్లు వానీరి. 
వా a op 

‘“Isuppose it is beyond question that yours forms 
the greatest commentary that has so far appeared 
in Telugu and that it will be probably a unique dne 

of its kind for all time to come ............ to - day the 
Telugu world could boast that a modern scholar has 
beaten the ancients at their own game in a most 
decisive fashion.’ 

గురుజూడఅప్పారావు పంతులవారు _ 1 Congratulate you 

on the completion of the work. It isinvaluable to 

the student of the Telugu literature. Naishadham 

cannot be understood by average scholars without 

sucha gloss as you have given. You have done 
what nobody else could have done so well. Iam 

sorry that the gentlemen with whom you have 
chosen to throw in your lot (though you have more 

in common with us than with them) decided not to 

print my minute of dissent. There in 1 gave a 
critical estimate of the prose writers of the day and 

distinguished your work from that of the illiterate 
rabble. Your friends are never tired of singing the 

praises of two inferior artists like Veeresalingam 
Pantulu and Chilakamarti - and it is only recently 
there is a halting acknowledgement of your claims 

For the first time 1 boldly showed up the utter 
worthlessness of the prose which uncritical and 

unscholarly persons were blindly holdimg up as a 
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model. Your friends never did you ordinary Justice. 
An old friend, from the opposite camp, that is, your 
humble servant, has given you your due as a 
scholarly writer. 

, Jfyouglance through my minute of dissent 
you will find what [said of you. Mr. Lakshmana 
Ra0 once said that Iflattered you. Tt is he who 
flatters for his own purposes. Iproclaim my views 
from house tors and they are always mgy honest 
convictions. 

Why dont you do one service to Telugu? May 
Irequest you to write the story of the Mahabharata 
ina blend of old and new forms suchas is used in 
commentaries, tales etc. You may say in your preface 
that the book is not meant for school boys, that it is 
meant for the illiterate or whatever you please. 1 
shall print it. 

Yours very sincerely, 

G, V. Appa Rao. 
Ez] శ్రంగార నై షధమును గుజ్ంచి ఇంక నెందజో వ్రాసిన 

జాొబులుగలనవు. వానిని శ్రా స్తుల వారిజీవిత చరిత్ర సర్వస్వమున 

వ్ర క టింవదదలంచితిని. ఈగ్రంథము ద్ర ణము వఫూర్తియెనవెంటనే 

శ్రా స్తులవారు మరల ఆను _క్రమాల్యద పై కృషిసలుపనారంభిం 

చిరి. నైపధమున ముఖపత్ర ము వెనుక .నీపద్యమును ముద్రిం 

చరి, 

ఉ. వ్రాసితిముకో ద్ర కావుంగ లతింబండితమానులగుండె నీణుగా, 

స్రానీతివెన్క_న'య్యుషని వావాము'నీద్ధసుథా ప, వాహాముక 

వేసరకాంధ, “నైహథముి విప్పినిధుల్ నెజుమాజలిచ్చితికా 
జేనెదనింకం దత్సరత నేవలు చూడికుడు త్త దేవికి౯. 

mmm 



౧౯ వ్రశరణము 

శ్రీ వేంకటగీరీినుహారాజా 

కీ శ శీ రాజగోవాలకృష్ణ యాజేంద, బవాద్దరునారు 

ఛ్" స్తులవారికి నెల్లూరివై నభిమానముమెండు. శ ఎంగార 

నైషధ ముద్రణానంతరము నెల్లూర నివాసమేర్చ్పజచుకొని 
gen 

తమ్ము ఆదిశుండియు నాదరించుచున్న శ్రీ శ్రీ వేంకటగిరి ప్రభువు లేమి, 

శ్రీ లవ్మీనరసా రెడ్డి గారివంటి పోపకు లేమి, నునుపాటి యేనాది 
చేడ్డిగారివంటి మి త్రరత్న ములేమి వ్రంకను శిష్యసమూహ మేమి 

బంధుకోటియేమి నిండియున్న తావున స్వజనమునడువు నుండం 
దలంపుగొనియుండిరి. ఇట్లుండగా 1914 సం. న వరోవీయమహ+* 

సంగ్రామము స్రారంభమాయెను. మదరాసునకు సమీపముగా 

పోవుచుండిన జర్మనునౌాక ఎండ౯ా అనుదానినుండి ళత్రువులు 

ఇన్ననగరమువై మూండుగుండ్లను పేల్చిరి. మదరాసు అపాయ 

కరమైన వ్ర, దేశమనితలంచి శా Baas ఎట్లును నెల్లూరికే కంగ 

క్రయ తన్న అంత వి పెద్దయచ్చాపీ వసును 'నెల్లూరికి మార్చు 

కొనిరి, ఈమారు చే 'వారిక్ నష్ట మేవచ్చినది. గువమూస్తాలుగా 

చేరినవారు పలువురు వంచకులై ద్రవ్యమునేమి, పుస్తకముల 

నేమి యంత్రభాగములనేమి, _పనిముట్లనేమి, వెక్కింటిని 
హరించిరి, 

కుటుంబమునువృద్ధియైనది. ఛా, స్తుల వారికి వేంకటరమన 

ses వై కసంతానము. వారికి a త్తులు క్రీ లే, శ్రీ 

ఫేవగిరిక? నులవారి కడగొటు కొమార సరస్వతనును వివా 
= రు జావ బావ 
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వహాముగావించిరి. శృంగారనై పధ వక్ కటనకాలమునకు 1918 

సం. జనవరికి, ఏతజ్జివితచరి త్రరచయితను నేను జనించి రెండు 

ప నెలలై యుండినవి, .శాస్తుల వారిక్ ఆటువది స 

రము'లైయుండినవి. తాతగారైక కాని మంచి యార్ క్ల నము 

నందుండిరి. 

1914 సం. నవంబరు 15 తారిఖున నెల్లూరు మూల 

వేటలో నొకగృహమున నచ్చావీసును స్థావించిరి. మదరాసులో 

నున్న ౦త కాలము అచ్చావీసు ఎక్రైట్టోజరుగుచుండెను. ఆంధ్ర, 

దేశమందలి నిద్వాంసులెల్ల తమతమ గ్రంథములను జీ కోర తివ్వతే 

ముద్రాతరశాలయందే ము ద్రింసించుకొను చు వచ్చుచుండిరి, 

నెల్లూరికి వచ్చినంతనే ఆపని చొరకదాయెను. సొంత గ, ంథములకు 

మా త్ మేయైన చో ఆయచ్చావీసు చాలదొ-డ్డది. వ్యాపారస్తుల 

వలె కనంబడిన గ్రుంథనులనెల్ల ను తాతగారు ము ద్రింపరు, 

తాముపరిహ్క_రించి_ సరిజూచిన గృంథములే తమ వేరిట నచ్చు 

శావలయునని నియనముము. ఈకారణముచే సొంత ప్ర చురణ 

ముల సంఖ్య తక్కువగానేయుండెను. వాని విక్రయముచే 

నచ్చాపీసంతయు జరుగునంత వ్యాపారము లేదాయెను. ది 

మొదలు చిక్కులు ప్రారంభమైనది. వెద్దయచ్చావీసుకు వని 
పెట్టవలెను, తగిన వరుంబడి లేదు. 

వేంకటరాయ కా స్తులవారు ప్రారంభించిన గ్రుంథముద్రణ 

వనస్థవసాయమునకు ఆటంకము "లెట్లువచ్చినవో చూడుడు, 
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వట్టిసమయ మున Ch స్తులవారికి, వారిపోషకులును బహుుకాల 

మిత్రులునునైన శ్రీ వేంకటగిరి మహారాజా కీ శే. క్రీ రాజ 
గోపాలకృష్ణ యాచేం దృ బహాద్దరువారు సాయపడిరి. 

క థాసరిత్సాగరముశు తొలుత ముద్రించినకాలముననే 
(1891 సం శా స్తుల వారికి శ్రీ మవహారాజావారి యాదరము 

లభించినది. అదిమొదలు ఒక్కొక గ్రంథము ముద్రితమైన వెం 

టనే శా స్రులవారొక వ్ర తి శ్రీ మవోరాజా వారికి పంప్రటయు 

శ వారు వానింబఠించి విమర్శ ఫపూర్వకాభిప్రాయములను తెలు 

వుటయేగాక పారితోషికములంగూడ వంపుచుండిరి. 

శ్రీ ధా స్రులవారి గశాకుంతలముంగాంచి శ్రీ రాజోగారు 

వీరిని సన్హానించినవిభము ఛా స్రులవారి వాక్యములలోనే ము ద్రం 

చుట మనోహరము. * నేను నాయాం,థ్రాఖిజ్ఞాన శాకుంతల 

మును ప్రకటించి వారికి ఒక ప్రతి పంవితిని. అంతటవారు నాతో 

సమా వేశముంగోరి మదరాసు మొంటురోడ్ల్డు మోతీమహాలులో 

నాకు దర్శన మొసంగి నల్లాపానంతరము నాకు కొంతధనము 

పారితోషికమొసంగవచ్చిరి. నేను వారిని ఇట్లు ప్రశ్నించితిని, 
“ఈగ్రంథము ముద్రిత మెనది. దీనికై యిపుడునేను అధమణుకం 

డనుగాను. జీిననముశై నాకుక్రిశ్చియన్కా_ లేజిలో కొలువున్నది. 
వీలవలినవారు నాకు ఈధనమీాయవలయును. వలనేను వైకొన 

వలయును? * అంతట వారు సెలవిచ్చిరి, “మోకు కాలేజిలో 

జీతము స్వల్పను. అదిమోకు కుటుంబభరణమునకే చాలదు. 
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మారు ద్రాయవలనీనది, మేము ము ద్రింప వలసీనది. మనమిరు 

నరము "పరస్పరసాహాయ్యముతో Seg లోకోపకారము 

చేయవలనినఏ. కావున మరు ఈబేశమును గ్రహించుట 

యుక్తము.” ఆమాటకును ఆవ్రసాదమునకును న్స ఆ అ 

తము సంతుష్టుండనై. ఆవైకమును గ్ర పాంచితిని. ఆప్పటినుండి 

నేను ప్రకటించిన ప్రతివు సకమునకుసు, పు స్తకాదినివి త్త నిర 
వేక్షముగా సయితము, వారు అప్రార్థితముగా నాకు మెండు 

ధనమిచ్చుచుండిరి.” 

ఈవ్రభువు విద్వత్చోపుకుండేగాక స్వయము విద్యావం 
తుడు 

శ్రా సులవారి యాం ఛథ్రాభిజ్ఞాన శాకుంతలముసై వారి 

యభిస్త్ర్రాయము-ాో ఆంధ్ర, గీ ర్వాణములయందు తమకుంగల 

సరసపాండిత్యము స సు టంపయ్యె. మూల గ గ్రంథ భావము పోకుం 

డనున్న యది. ఒకానొక చోట భావ భేదరబున్న ను డెనుంగున 

కయ్యుది మేబుంగు పట్టిన క్లే కానంబడుచున్న ది.” 

వ్ర తావరుద్రీయను వీరికే అంకిత మొసంగంబడినది. దీనిం 

గూర్చి వీరియభిప్రాయము, కొన్నిపుటలది అముద్రిత గ్రంథ 
చింతావుణియందు వ్ర కటింవంబడినదిం త్రయుది వలినవారి 

వై దుహ్యమును చాటుచున్న ది. అందలి వాకష్టములు రండుదా 

వారిం చెద. 

“తమరంపిన ప్రతాపరు ద్రీ యనాటకము తెనుంగుమాడం 

బడియె. మిగులరసవంతముగా నున్నది. . .క శాసంనిథాన చతు 
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రతయందు అష్టమాంకము. ..చూడంగా లవణ వెతృతయు 

రసీకవిద్వత్క_వితయు భోధ్యమానము లగుచున్న వి.” 

ఉబానాటకముంగూర్సి_ఊఆపానాటకము సాంగముగా 

చిత్తగింపబడియె. అందు ప్రథమాంకములో ౨౧ వది 'సరనికొ 
వేడికిడన్సీ” యనువద్యము వడ్భృత్వభివ్యంజక శబ్బజాలంబుతో 

సుత్త రాంకార్థసూచ కాంకాస్యనామకసూచ్యు లకణత్వ సం 

పన్న ంబై. యతస్టంతరసవంతం చై యఫూర్వక ల్పనాక ల్పంబయి 

యున్న యది, తృతీయాంకమందున్న వద్ధము “'సంజవేళ బేంతజూ 

జొంది యనునదియు “చందున కాత్త బింబసద్భశంబుగి అను 

నదియు నీరెండు వద స్థ్రములును నసంభూతోో పమాలంకారము 

గట్ట యస్మ ధ్రైశ కవికల్పనా సంపృదాయాను రూపములై హొణ 

కవీశ్వుర షేక్స్పియర్. ప్రముఖ వర్షనాస్వభావ సంపన్నంబులై 

సొంపుగ సహృదయహృదయానందంబుగా నున్న యవి,” 

శా స్తులవారి శృంగార నై షథ వ్యాఖ్యను వారు చిత్తగిం 

చినవిభముంగూర్చి శాస్త్రులవారే యిట్లు _శెలిపియున్నారు 

“మదీయ శృంగారనై. పధ వ్యాఖ్యను ఆదొర చిత్తగించి దాని 

నిస్తనళల్యపరీత, గావించి చదివి నోధించి, తమ్ముదర్శించుటకు 
నాకు నాలుగుమాసములు తీఅనందున ఆనాలుగుమాసములును 

చేచియుండి, అనంతరము మాంటురోడ్డు మోతీమవహాలులో 

దర్శనమను గ హించి, చెండుగంటలకాౌలము ఆ ట్రై ంథమునం 

దలి మదీయసంస్క_రణ వివరణాదులను వెక్కింటిని ఉద్ధాటించి 

ఉగ్నడించి, తుదకు నాకు రు 400 లు పనదన మొసంగిరి. అందు 
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లకునేను వారితో "ఈ గ్రంథమును ముద్రించుటకు నాకు 

ధనము రేబాల లతయ్మ్నరసా రెడ్డి గారు వయ చేసేనారు. గ్రంథము 

ముద్రిత మైనది. ఏల ఏలినవారు నాకు ఈధనమిష్పుడీవలయును” 

అని 'యడిగితిని, అంతటవారు “మోకు, గురువులు, మేముశిష్య్రు 

లము, కూన్యహ_స్తముతో గురుదర్శనము చేయంగాడదని 
మీరే ధర్మ మేర్చజేచితిరి, మాయనుశాసనమును మీమెడనై న 

మేము నెణవేర్ననలదా? అందుక ఇది ఆచాేము జరుపుటగాని 

యొండుగాదు ” అనిరి ఇపృతిభకును ఆప్రసన్నతికును సంతు 

ష్టుడనై. కృతజ్ఞ తావూర్వకముగా ఆధనమును న్వీకరించితని ౫౫ 

శ్రీ మహారాజావారి యకాదార్యముం'నార్చియు, పాం 

డిత్యాతిశయములంగార్చియు లెక్క లేని యుదంతములను శ్రీ, 

తాతగారు చెప్పంగా వినియున్నా (డను నైషభాది గ్ర ంథముల 

లోని సంస్క_రణములంగూాగ్ని వారడిగిన పృశ్నీలును తాతగా 

రొసంగిన యుత్తరములును వినొదముగానుండును. విద్యా 

విషయములయందు వారికి వీరే పృమాణను. తాతగారికి 

వారు రచించిన జాబులతో నొక ప్ర త్యేళగ్ర ంథము వ్రాయ 
దగును. | 

తాతగారు CE వస్టపాలై న కాలమున తను స్రావ పక 

వరేణ్యులైన యావిద్య త్మ త్ర్యభువున కొొకజాబువ్రానీకి, ఆ జో 

లో తమజీవితచరిత్రను సంగ్రృహముగావ్రాయుచు తమ క్లేశ 
నా దట స క ల ఆను, 

శో ఆము క్ష కపోద్దుకము. 
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ములను ప్రభువునకు తెలుపుకొనిరి. ఆజాబునుండి కొంతయు 

దాహారించు చున్నా (డను. 

“నావేతనము గృంథ కయమునకును జీవనమునకున్తు 
రెంటికిని చాలకున్నందున అవఠిత గ్ర ంథ సంపాదనార్థముగాను 

వైద్యార్థముగాను భనావేతీనై ధనమలవడునను నభిలాష 

చేతను విక్రమార్కా_ది వురాతనరాజర్షి చరిత్రాభి మానిత చేతను 

తచ్చరి త్రపు_స్తకములను సంస్కరించి సటివ్పణములనుగా ముద్రిం 

చితిని. ఇట్టి యుద్భమమువలన మున్నున్న లేమికి, తోడు బుణ 

ములు సయితము సంభ వించినవి. 

“వానిని శమముందించుటశే. ముద్రావీరళాల నొక 

దానిని నిర్మించుకొని కథాసరిక్సాగరమును కొంత ముద్రించి 

తిని. కొంతబుణమును వెంటనే ముద్రాతుర కాలా సావు గ్ర $ 

సర్వన్వవి క్ర, యముచేత తీర్చి, శిష్టబుణమును క్రమక్రమముగా 

నాజీతమువలన'నే తీర్చుచుంటిని న 

“ఆయతి చాలనంద్దునను తదర్భమై యూనివర్సిటీ యా 

శ్రాయముంగోరి నాగానంద ాకుంతలాది నాటకాం ధ్రికరణ 

నుంగావించితిని. ఒకానొక కారణంబున నాగానందను ఎఫ్. ఏ. 

పరీతుకిడియు. ఒకానొకరి కారణంబున పరీక్షూ గృంథనియమ 

నాధికారులు కడమ మదీయ గ ౦థములను పరీడు లకిడకుండిరి. 
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ఇప్పటికిని న్నాగృంథముల నిడుటయరుదే యని శ్రీ, శ్రీ యేలిన 

వారికి విశద మే. 

“ఇట్టుండంగా శ్రీమంతులు ఆష్టాదశ భాపాభురంధరులు 

నగుప్రాఫెసరు శేషగిరికా స్తులవారు నన్ను ఎలుక చేసికొని నాకు 
మిత్ర భేయమై తాముగా యత్న ంచియు న. మిల్లరు దొర 

వారిని "హెచ్చరించియు యూనివర్సిటీ పరీశ్రాధికారమును 

నాకు 9ప్పించినారు. ఆమూలమున నాకు వ తీవత్సరము కలిగిన 

యాయతిచేత పూర్వబుణములను దీర్చికొని మిగత ఆర్బతునట్టు 

నిధిలో వైచుచుండి క్రమక్రమముగా రు ౨౭౫౦ (2750) ల 

మొత్తముకాగానే నిఢిమునుకలో దానింగోల్పోయితిని. ఆ 

మొత్తము మూలధనముగా ఆచ్చుకూట మేర్పజచుకొనను 

వార్టకమున పెన్షను నొసంగని యానౌకరిని మానుకొనను సం 

కల్పించుచుండంగా నే ఆధనము నష్ట మయినందున నాకరియంచడే 

నిలిచి కాలకేపము చేయుచుంటిని, 

అ కష చ * ఇ ఈ త శిఖి 

“భి క్లైల్ల కాలమును త త్తత్కాలదీనతం దొలంగించుకొను 

యత్మ్మములచేత వ్యాపృతుండ నై నందున భూలో కావతీర్ల యుప్హ 

ద్రూవవిద్వత్క_ ల్పకముయొక్క కరుణామరందలహారీ బవాుుళ 
యమున శాదంబర్యాం శీ కరశ్రశాజ్ఞ చప్రీే పుష్పము మచ్చిరముననే 

వ్రాలినను దానిని కై నేసికొనలేకయు ఫలమును తలయె త్తిమాడ 
చేకయునుంటిీని. బిందటుండంగొ నన్నే చేయుమని సర్వజ్ఞ నీం 
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వాసనమునధిష్థించియున్న పుంభావరూప భారతి ముదలయిడుట 

కన్న నాకు మవాభాగ ఫ్ర మొండు గట్లునా! అంతకన్నను భాగ $ 

ముండునేని అది యాముదల 'నెజువేర్చుటయేగాని యొండు 

గాదు, 

అర్గకృతేముఖై న పనులనుమందముగా నేనియు సమా కీ 
కావించుకొనుటశై చేయచున్న ,పయత్న ములలో ఉఊబిలోం 

ఏ. లీ 

బడిన యేనుగు చందమున మణీయుమణియు నష్టిజంబాలము 

ననేమునింగి, బుణములపాలై రోగవీడితుండనై తుదకు 
ఎమ్డ౯ొనెకవలని య త్యాహితసమయంబున కర్మకరులు కొలంది 

దినములు పలాయితులగుడు త ద్య్య్యాజమున ముద్రాతుర కాలను 

మూనీవై చితిని.. ... . “ముద్రామీర వా్యిపారమునకన్న జీవనాం 

తరములేనివాండను, త ద్ధ్వా పారసాధనముకూడ కోలుపోవలనిన 

దశ ఈనెలలో ప్రాపించియున్న ది. బ్రంకనుం గ్రంథములు రచిం 

పందలపులుంగ లవు. 

జే (2 -ఈసమయమున నన్ను శ్రీశ్నిశ్సీ యేలినవారు నిలువం 
బెట్టి కడచినసంవత్సరము నామోఃద మదరాసులో దర్పణ 

ప్రాసాదమందు, పొలయించిన వాక్న్రసాదమును చిత్తమున నన 

ధరించి, నాకు కొంచెముబుణమును రూప్యపంచసహ స్రీ వరిమిత 

మును వృద్ధిరహితముగా సముచిత ప్రత్యర్పణకాల నిర్దేశ 

పూర్వకముగా దయచేసిన నాకుంగలిగియున్న యీ సకలశ్లేశ 
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ములనుం దొలంచుకొని, ఇదిమొదలుగా మూండుమాూానములకు 

కాదంబ ర్యాంధ్రీకరణమునకు ధృతదేకుండనై ఆవిలంబితముగా 

దానిని ముగించి జగద్విశ్రాంతమయిన భవత్కీ_క్రిచందవ్రెకను 

సాంద్ర, తరీకరించెద, 

(1) ఈభాషకు సమృగృమైన వ్యాకరణము లేదు. 

(2) అట్టి యలం కార ౪“ స్త్రమును లేదు. ఊన్న ట్టి యలం 

కార గృంథములు ధనార్థులచే చొరలం బొగడుటకు సాధన 

ములుగా వ్రాయబడిన వేగాని విషయమునెల్ల విపులముగా 

సుబోధముగా చర్చించి విశదీకరించుటకు వ్రాయంబడినవి కావు. 

(ఈచోట  ప్రసక్తానుసారము స్మృతిగోచరమయిన 
విషయ మొకటి విన్న వించెద,- ఈనడుమ బ్ర. శ్రీ. వెల్లాల 

సదాశివా సుల వారును శెషశాస్త్రి గారును నరసభూపాలీయ 

మునుగవార్చి వ్రాంతమూలకముగా కావించిన చర్చలో ఆచర్య 

ముగింపునకు రాకముందే మదరాసులో వారితోడి సంభాష 

అలో నాకు దెలియవచ్చిన 'దేనమునంగా,_ వారు మత్కృృతా మేవ 

ములను ప భావించి అశ్లే ద్ధి శనుత్సన్ని 

ధిలో వ వ్ర, కాశవణిచిరనువిషయము. నాసిద్ధాంతమని వారు తలం 

చినది నానిద్ధాంతముగాదు. ఆయాతావుల వారు అవలంబించిన 

మార్లమువలన వా _సవనిద్ధాంతస్థానమును ఆపాదించునట్టి తద్యి 

వరీతమును నేను "హెొచ్చరించితిని వారావిషయమును ఒం 

డుగా భావించినందున ఆచర్చనువారి యిచ్చచేత అంతటితో 
10 



146 వేదము వేంకట రాయశా స్రులవారి జీవితము 

విరమించితిని. ఈవిషయము శ్రీమత్సన్ని ధిని విన్నవించుటకు 
నాకు అవకాశము లేనందున ఇచ్చోటం చెలుపుకొంటిని.] 

(ల) మను దృిత™ా ర్వాణ ప్రియదర్శి కానాటిక ముద్రణ 

మార్రమున సంస్పృతనాటకములను వెక్కింటిని శాకుంతలి దె రాల ఠా 
మాలతీమాధవ  మహోవీరచరి త్రో త్తరరామచరిత్రాదులను 

ముూలవిరుడారముగా నాంధీ క తేములై నట్టి వానిని వా 
ధే థి PAR = తు 

వార్థబోధకముగా వాస్ట్రఖ్యాస మేతముగా ప్ప కటింపవలసి 

యున్నది. 

(4) వ్యుత్పత్తులనొసంగునట్టి నిఘంటు వొకటి నిర్మింవ 

వలసియున్న ది. 

(5) శ్రీమదాం థ్రమహాభాగవతమునుో స్తాధుపాఠ నిర్భయ 
పూరషకముగాను గరాథార్థ బోధనవూర్వక ముగాను వ్ర కటింవ 

వలసియున్న ది. 

(6) వంకను ఎల్ల వారికిం బఠనీయముగా సకలనాటక 

కథావళి రచింపవలనసీయున్న ది. ఇప్పుడున్న నాట కాంధీకరణ 

ములలో కథయుంజెడియున్న ది, 

(7) శిశుపాలవశాది కావ్యములను సంస్కృ తాం ధ్ర 

వాస్ట్రఖ్యా నాంధ్రటి కాసమేతముగా ముద్రింపనలయును. 

(ర అమరకోశమునకు ఆంధ్ర గ్రైర్వాణమయ మైన సుబోధ 
వాస రచింవవలయును, 

(9) కాకీఖండ సోనుహారివంశ పాండురంగ మావో 

జో జ అభ లత mr అన కాది దివ్ధ పు బంధములను విషమవదటీకలతో సుము ద్రిత 

ప్ 
౧} 

వల 

% భారతము గానుండునా? 
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Wy (UW 

ములంచేయవలయును. = ఇత్యాదిక్సృత్యము లెన్ని యోక లవు, 

యుశ్ళేషమును వీనిచే కొంత సఫలీకరించుకొనుట యొప్పును. 
ఆప్ర్రాప్సి నేను వైని నివేదించిన మదీయమనోరథము శ్రీమత్క 

టు. గలుగును. ముంచుగా కాదంబరి నాంధ్ర) 

కరించెద; నావేడినబుణమును మదీయ బహు గృంథసంచయ 

విక్ర యముచేతనుు పయి నేను వ్రానీన గృంథరచనలచేతను ఇట 

నాకు అచ్చుపనులను మన్ని త్ర లనేకులు సమకూర్చుం గడంగి 

యున్నారు కావున ఆవనుల యామతి చేతనుందీ ర్చెదను, 

నావ్యాపారము ప్ర, కృతమున నదీమాతృకమయిన _ సుకృష్ట 

సుతేత్రము విత్తనము'లేక చల్లకము మానినందున కంపతంపర 
యయిన రీతించొందియున్న ది. 

శ్రీ శ్రీ యెలినవారు పరిషత్తునకు మహాధన మొసంగి 

యున్నారు. నెల్లూరు మోన్కూలు నిర్వహించుచున్నారు. 

ఆంధ్ర, దేశమందు ఎచటివారు రచించినదై నను ఆ నూతన గ్రంథ 

మునకు పోవకుల౫ై యున్నారు. నాకు నిరంతరము వకాశ్ర, 

యులు... *=* పరిషడాదులు వమిచేసినవేో  వమిచేయగలవో 

దివ్భచి త్రమునకు విశదమైయేయున్నది. శ్రీశ్రీ శ్రీ యేలినవారు 
అన్నుగృహీంచు సృత్యు త్రరమును ఎదురుచూచుచున్నా (డను. 

వేదము వేంకటరాయళా స్త్రీ 

[బో ్టతిష్మతీ ముహ్రాతర శాల్క నెల్లూరు.] 
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ఈజాబునకు శ్రీమహారాజావారు హృదయము కరగి, 

1915 సం వప్రిలునెల 25 కేఏ వేయిగూప్యములు బహుమతి 

గాను రెండువేల యమైదువందలరూప్యములు అప్పుగాను నొసం 
గిరి. కాస్తులనారు శ్రీ నువో రాజావారికి కృతజ్ఞలె తమ చిక్కు 

లను సడలించుకొని వ్యాపారమును సాగించుటకు ప్రారంభించిరి. 

ఇ క్కాలమున శ్రీ మవోరాజావారి చిత్తము రంజింప 

గోరి వెలమవీరుల గొప్పతనమును పృకటించునడైన బొబ్బిలి 
యుద్ధనాటకమును వ్రాసిరి. అందు సూత్ర, ఛారునిచే శ్రీ మవ 

రాజా వారిని పృశంనింపించిరి ఈగృంథము ప్రకటించుటకు 

కొంతముందే శా సులవారు నూర్యరాయాం ధ్రనిఘంటు సం 

పాదకులగుటయు,  తన్తూలమున మరల _ నచ్చాపీసుతో' గూడ 

థా స్తులవారు చెన్న పట్టణమునకు నివాసము వచ్చుటయు జరిగి 

నవి. శ్రీ మహారాజూవారు కోరిన కాదంబర్యాది గ్రంథముల 

రచనసాగుటకు కొంతయాలస్యము కాంజొ చ్చెను, శా స్తుల 

వారు నిఘంటు సంపాదకత్వము నంగీకరించుటకు స్రోత్సహించిన 

వారిలో (శ్రీ రాజాగారు వ్రథానులు. 

ఈవిధముగా కొంతకుదురుపాటుతో శా స్రులవా రుండెన 

కాలమున తొ స్తులవారి కొక వీడుగు దెబ్బ తగిలినది ; వారికి 

ఆభథారముగానుండిన కల్చవృతము కూలిపోయినది; (శ్రీ మవో 

'రాజావారు ఆకస్శి కముగా పరమపదించిరి. శా స్ర్ర గారికి కొంత 

కొలనువణటకును ఇతిక _రృవ్య తౌజ్ఞానము 'లేకయుండినది. అట్టి 

విద్వత్న/భువును పోగొట్టుకొనినందులకు చింతింపనివా రుం 
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దురా? ఆను_క్రమాల్యదను సృకటించు సందర్భమున వారిని 
న అ 9 కథ a ఇ స్మ oo నిట్లు శా స్తులవారు వ్రాసిరి. వారు జీవించియున్న 

నాకేమియు కొజుంతయుండదు. దిగులు లేక గ్రంథములు రచిం 

మును, ప్రకటించుచు ఈయంత్య కాలమున లేమికి బొమగట్టి 

బుణమన్న మాట యొజుంగక సంవన్నుండనై నిశ్చింతుండనుగా 

నుందును ఈ యల్పపుణ్యునికి అట్టియదృష్టము ఏలకలుగును!” 

శ్రీ గునుపాటి యేనాదిెడ్డి గారు ఆంధ్రప్ర కాశికలో 

శ్రీ రాజాగారింగార్చి ఇట్లు వ్రాసీరి.“ ఈమవహాో రాజుగారి. పరి 

చయము ప్రరువడి సంవత్సరములుగC గలిగియుంటిని. విద్యావిష 

యముగ నే నెపు డేమివ్రానీనను వెంటనే సాదరముగ సమా 

థానమువ్రాయుచుండిరి, .... వీరు సంస్కృ శాం భ్రములయందు 

అసదృళ పాండిత్యము కలవారయి నసాచిత్య గృహాణమునందు 

నిఫుణులయి. విద్వద్వ రేణ్యుల పృశంసాపాత్రులయి యుండిరి. 

మసనహోకవుల నెక్కు.వగ గారనమున ఆదరించుచుండిరి. ఆంధ్ర 

సాహిత్యపరిపత్న) థాన వోషకులయియుండిరి. పట్టి భాపూ 

పోషకులు మనదేశమున అరుదుగాంగలరనుట సాహసము'కాదు. 

వీరు రచించిన తై ర్థికనినోదిని మొదలగు గృంథములం జది 
విన వీరికల్చ్పనావై దగ్ధము విశదమగును. ..... అని, 

వీరీ యకాలమరణముచే భాధితులైన వారలలో శీ 

ఫ్రా స్తులబా రొకరు, - 

' చింతిలనేమిగల్లు విధిచేంత బలీయము. ” 
ఆనాలా బు కందినా తనో లోక 
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సూర్య రాయా౦ థధ్రృనిఫఘ౦టువు. 

సూర రాయాం ధ్ర నిఘంటు సంపాదక త్వము ఛా సుల 

వారిజీవితమునం దొక విపాదఘుట్టము. వా రార్థికశ్లే నోముల 

లోనుండి శ్రీ వేంకటగిరి మవోరాజావారి సాయ మవేతీంచు 

చుండినకాలమున శ్రీ రాజాగారి సవహాయముతోపాటు ఈసం 

పాదనాధి కారము శాస్తులవారికి వాడినచేనికి వర్షమువలె నై 

నది. శ్రీయుత గుమ్ముడూరి వేంకటరంగ రావుగారు. శాస్త్రుల 

వారిని పలుమార్లు ఈవిషయమై ెచ్చరించిరి. శ్రీ శాజా 
మంత్రివ్రైగడ భుజంగ రావుగారు నిఘంటు సంపాదకత్యుము 

వహింపవలసీనదని శా స్తులవారికి లెక్క లేనిజాబులువ్రాసిరి. 

పరివత్తువారును ఈనిఘంటువునకు కా స్తులవారే వ్ర థానసంపా 

దకులుగా నుండవలయునని కోరిరి. వ్ర తిస్టాపకులలో నొకరెన 

శ్రీ వేంకటగిరి మవారాజాగారన్న నో వా స్తులవారుతప్ప నితరు 

లాపదవికి అనర్హులని తమయభిస్రాయనముందెలిపి వారే సంపాద 

కులుగా నుండవలయుననిరి. ఆంతట శా స్రులవారు నిఘంటు 

సంపాదకత్వమున్ను నెలకు రు. 250 వెతనమువై, వహించిరి 
ఇయ్యుది శా స్రులవారినివేదిక..._ 

అంధ్ర సాహిత్య పరిమత్స్రవర్తిత 

శ్రీ నరార్య రాయాం భ్రనిభుంటు కార్యనిర్యవాణము. 

తొొలిశకెండు సంవత్సరనుల పనిం గూర్చిన నిజేదన'లేశము 

ఆ, గాననంతాదక. కృతము. 



బీ న లాగి బ్ శో ౨౦-వృకరణము సూర్య రాయాంధ్ర నిఘంటువు. ldl 

ఆం, ధ సాహిత్యపరివ తుయొక్క.. మం త్రినభవారు చ,ధానసంపాదకు 

నకు తదీయనియోజనమును తెలిపిన ప శ్రోములో ఇరువురను సవాయసంపాదకు 

లను నూజేసీరూపొయల మాసవేశనములవై నియోగించెదమని వ్రాయించి 

చారు. శాన్సి అట్టి సహాయసంపాదకులను నియమింవలేదు. ఆదిలో ఆయనకు 

ఇరువురు శం ఊండిరి. వృథానసంపాదకుండు అతివేగముగా నిళుంటు 

వ,శౌరని వేదన గృంథకమును రచించునవ్వుడు ఆమిరువురుశు కదర్భ మై కొన్ని 

పు స్తకములనుండి కొన్ని విషయములను వెదకుటయందు సాయజడిరి. అనంత 

రము త్వరలో చే ఆయన వారితోజచ్చాటును కోలుపోయెను. నాంటినుండి 

పథాన సంపాదకుడు ఎవరిసాయమును లేకయే విషయనంకల నార్గమై ఆలోక 

సీయములై. న పుస్తకములను ఎత్తియిచ్చు వరిచరుండైనను లేక ఏకకదుగా చే 

టుపడవలసియుండెను. 

కార్యస్థానము పుదుపేటలో నున్నంతకాలము, చానికి దాఫున ప్రద 

క్రైణపశలయందు మునిసిపాలిటీవారి నగరజన ఫులీష నిర రరణ కకటవ్రాకయల 

నిలువరపుఠావులగుటం బట్టి, (వ,ధానసం పాదకుండును ఆ ess bf 

"లేఖకుండును మజుంగుంబెరటిలో  కట్టివై పంబడిన జనులయొక్క_ దుర్దశను 

ఆనుభవిం చు చుండిరి. మలీయు కార్యస్తానమైన గృహమందు మబులగం బెరడు 

లేనందున (స్మథానసంపౌదకుండు బహిశళ్ళంకకు పోవలసీవచ్చిన సమయముల 

యందు మునిసిపాలిటివారి సార్వజనిక పురీహొాలయములకు పోవుటయు, అందు 

వర్ణ నకు మనస్వాప్పని దుఖకర ఘూోేరానుభవములకు పాలగటయు, సంభ 

వించుచుండేను. కార్యస్థానమున వాయంమార్ల ములను మూసీనచో ఊోపషిరినలు 

వదు, తెజచినచో పురో కృములై న మునిసిపాలిటీబండ్ల దుర్షంధము అలు 
గులు తెంచుకొని వెల్లువ పొలరీ వథానసం పాదకుని స్రాణచాయువును ముంచి 

కొట్టుకొనిపోవును, ఇప్వుడుసయితము చింళాద్రి పేటలోని కార్యస్థానాల 

యమునందు ఆన్నిగదులలోను మేలయిన ,పృథానసంపాదకుని గదియు ఇం 

చుక తక్కువగా ఊక్షదుర్గ ంధదళశే లోనయియున్న్మది. 
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అంధ్రభారతగత సర్వపదములను అకారాది క్రమమున అర్థ విహీన 

ముగా నొక గ్రంథము గాప్రాయుట యనునని యొకటి ఆదినుండి మ నుట 

నిరాణశకార్భములో నొకఖాగముగా నియమింపంబడినది. కొంతకాలమెన 

తర్వాత ఆపనికి ప్ర ల్యేశముగా నొకపాఠకుండు రు 80 'నెలజీతమున శేర్చటు 
పంబడియెను, అశం డిప్పటికి సుమారు సంపత్సరమునుండి అవని చేయు 

చున్నాడు; దానిని ముగించుటకు ఇంకనుం గొన్నిసంవత్సరములం పట్టును, 

న్ మయినప్వుడును దానివలన నిఘంటు సంపాదనకృత్యమునకు వీపొటియు 

నుపయోగముండదు, మణఠియుం నిఘంటు గ్రంథ లేఖన ప్రారంభమునకు ముం 

దుగా ఈ భారతవదనూచియే'మో సిద్ధ ము'కళా చేరదు. 

ఈభారతపదసూచియేగాక ఇట్టి వే ఒకపక్సరమునుండి మణీయైదు 

గృంథములకు వ్రాయంబడుచున్నవి, అజుగురు పాఠకులు ముప్పదేసీరాపా 

యల జీతాలవారు వ్రాయుచు న్నారు, అవి యింకను భూజదళలో నే 

యున్నవి. ఫూ ర్తిచెందుటకు సమర్థ తముల చేతులలో ఇంక నొక సంవత్సరము 

వట్టును, సిద్ధమయినను నిఘంటుకార్యమునకు అవి ఇంచు శేనియు పనికిరావు, 

ఈపదసూచికలశె, నిఘంటుకార్యము పేర సంవత్సరమునకు రు. 

12% 80౫% 6౨. 2160 ల ధనమును ఇంక లేఖనసాధనములును వ్యర్థ ముగా 

ప్యయింపంబడు-చున్న వనుట స్పష్టము, పరివత్తువారికి ఇవి కార్యాంతరమునశై 

సలయంేని వీని నిఘుంటుకార్యార్థ ముద్దేశింపబడిన ధనమునుగాక వేలు 

ధనమును వినియోగించి వేజువిచారణలో రచియింపించుకొనుట యుచితము, 

పాఠకులను నియమించుటకు నిభుంటు నిరాణసభవారు నిశ్చయిం చుకొనునప్పుడు 

పృథానస సంపాదకుడు ఆయుద్యమమును మాన్ఫుటనై సభలోమా త మేగాక 

నఘ్యలను కొందజను ప వృక్యెక ముగా సందర్శించి Tran యత్ని 

ఇను, కాని యాతనిమాట ెవ్వరును పాటి సేయ రర 

పాఠకులకు బదులుగా నలుగురై దుగురూ పండితులను ఎక్కువ తెలివిగల 

ఛారిని రు వ0 ల పాటి జీతములకు, శబర త్నాకరములో "లేనివియు ఆందున్న వే 



౨౦- ప్రకర రణము సూర్య రాయాం థ నిఘంటు టువు 1538 

ఆయినను ఆందుచెప్పని యు ములలో (సృయుకృములును ఆగు పడములను 

గ ంథములనుండి వెదకి సమకూర్చుటే నియమించుట మంచిడని వధాన 

సంపాదకుండు బోధించెను ఆవనిని నిఘంటు సభవారు చేసినవారుకారు, ఆవని 

వేసియుండినయెడల ఇవ్చటిక మ న సమా క్షం చేందియుంయునుం 

వదాన్వేషణనిమి కమై అఆధమపత్షము ౬00 పుస్తకములను వళఠింప 

వలయునని నిబంధించి నారు. ఆందులశై 110 పుస్తకముల జాబితాను పృథాన 

సంపాదకుని కిచ్చి నారు, వానిలో ఆతండు స్వయముగా ws ou 

ప్ర స్తకములనుచదివి వానినుండి పదవ అ భృతులను సంకలించియున్నాండు, ఆ 

20 (గ్రంథము లెవ్వియన:... 

l ఆంధ భారతము సే నిర్వచనో కరరామాయణము. 

9 కాకీఖండము ;2 ఊఉ త్రరవారివంశము 

తి లశ్రీనరసింవాపురాణము 18 కళాఫ్రూర్లోదయము 
శీ నన్నెచోడుని కుమారనంభవము. 1శీ ఆముక్తమాల్యద 

పూర్వభాగము. 15 రామరాజీయము 

త్ ఆదే ఉ క్రరభాగము 16 శృంగారనై షథము 

6 కృష్ణ రాయవిజయము 1 యాజ్ఞ వల్క్యస్య తి 

7 భీమఖండము 18. చేంకటవతి విజయవిలాసము 

8 శేతనదళశకుమారచరి కము 19 ఎజ్జనవారివంశము పూర్వభాగము 

9 చేంకటవపప్ సారంగధరము 20 ఆదే జ క్షరభాగము. 

10 వారవిలాసము 

ఇందు భారకతేశరములయిన 19 (గ్రంథములను చదువుటకు ప్రథాన 

నంపాదక్షనికి కీ నెలలం పట్టి నవి. ఇచ్చట అనుషంగికము7? ఈ క్రిందినివ 

యము చెప్పవచ్చును, (సృథానసంపాదకుండు స్వతంక్కముగా చకొన్న కార్య 

4 విరాము మాసములలో వినో దార్థ ముగాను అలస తావనో చార్జ్ ముగాను స్వబో 

ఛార్జముగాను ఈక్రింది 9g క యలనుంటి 52 వానిపై ఆ 20 టి _పెనిం 

బోలె అ సక se వ్రాసినాండు ౪9 ఎవ్వియన;.._ 
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త్రి 1 మనుచరి కృము 6 శీ కాళవా స్టీమావోళ్యము 

౧ పూరిజా తావవారణము 7 నరనరాజీయము 

ఏ వచరమయోగివిలాసము 8 కవికర్ణ రసాయనము 

ఢీ పాండురంగమావోక్మ్యము 9 శారనవార్చింద్ర, ద్విపద 

5 భోజరాజీయము 

నిఘంటునభెానియమములవలనను లతా ర సలయ లలనలననా సంభ 

వించిన యిబ్బందులు లేక చగటిచేళ చల్ల నిసమయములలో, కంపు, శ్వాస 

నిరోధము, కన్నులయెదుట మింటి యుగృదీ ప్త, ఎండవడయుు, లేనితావుల 

యందు, 'కాలనిర్భంధము లేక, పనివేయుచో తాను విపాటిపనిచేయగలండో 

చూచికొనపలయునను నుద్దేశ్యముతో (పృథాననం పొదకుండు ఆవిరామ మాస 

ములో ఆం) ములను వఠించినాండు: ఆదినములలో ఆతనికితోడుగా నొక 

వండితుండులడె నేని, 9 & బదులు 18 (గ్రంథములను చదివియుండును, ఇందు 

వలన వరిష త్కార్యస్థానములో ఆశనివని శేర్పడిన సంవిధానములు శీ న్లుకర 

ణమునకు (పృతికూలము లగుట తెలియనగుచున్న ది. 

ఈ కండుసంవపత్ళరములలో రు 50, 40, ల జీతగాడు ఒకవండితుండు 

సాయముగా సీయంబడియుండినయెడల, చభానసంపాదకుండు తన కావించిన 

వనికి శండింతలంచేసియుండును, అట్టి పండితుని ఇచ్చుట అవళ్యకమని ఆతడు 

బకటియునర సంవతృరిమునక్షుపెగా వినువక నిరంతరము హోెచ్చరింపంగా, 

శ్ చలల క్రిందట రు రికిల జీతమున నొకనిని నియోగించినారు. 

నిభుంటుకార్యస్థానములో జరుగుచున్న వనులలో నిభుంటును నిమిత్తమై 

చో యోజనపడునట్టి ది ఇంకకాలము అనహాయుండు గాను ఇష్టుడు ఆ సవా 

కారితోను ప్రధానసంపాదకుండు చేయుచున్న పని యొక్కటియే, 

వథానసంపాదకుండు చేయుచుండినవనియొక్క_ గుణమును రీతిని 

చోధచేసికొనక నిఘంటుసభ వారు ఒకవ్వుడు కొందటు సభ్యులయంతావామువే 

అశనియందు అలనళతాదోవమును ఆరోపించనెంచిరి. అంతలో మరల, ఆతం 



౨౦--,వకరణము. నూర నిఘంటువు. ]5ర్ చ్రకరః ్రరాయాంధ్ర, ఘుంటువు 

డొక్కడు చేయుచున్నదిమాక్ర, మే కార్యస్థానమందలి కార్యము లన్నిటి 
లోను నిభఘుంటూవయోగియని శేలపీకానికి, ' 

ఇట్లుండగా వెండియు సందేహము కలిగినవానై ఆతనిని పదస సంహ 

భూవమిన మంచివని మానిపించి అందులకుబదులంగా  తనజ్ఞాపికలను అన 

'డేనేయు నపాటివాంజేనియు. నిఘంటువులో వ వ, వేళ పెట్టుట 

ఫ్ 

స 

Ca) 

తగినయట్టుగా 

నిస్పరింపునుని యాజ్ఞాపిం చిరి, అంతట హీ ట్ క వి్దః 

వలసీన తీరును నర్చరించుటయ వెడి యక్కృష్త (సంపాదక) కృత్యమున్వు దాని 

తోంగూడ అఆవి_స్తరమును తానేవ్రాయిటయ నెడి నికృవ్వు (లేఖక) కృత్యమును, 

జో 
దలు 

శంటిని శానొక్క_డే చశేయవలసినవాయణణాయెను. అతండదు వలునూజు తేలు 

ఒక క పుడు చేసీకొనంగా, తుదకు, ఫూర్వో క నికృష్ట కృత్యమును గావించువనిక 

పాఠకుని రు. లీన్ లు జీకముచేసీ నియమించినారుం 

సంపాదకుడు 14 సంవత్సరము తావ్రాసిన 1% ళ్జాప్ పికాపు స్తకములలో 

భారతమునకు సంబంధించిన రి ప్ర సకములన ఇప్పటికి వి స్తరలేఖనమునకు 

తగినతీరున పునఃపరిశీలన చేసినాడు, ఫూర్య్వో క్షపాఠకుండు వానిని విస్తరించు 

చున్నాడు, సంపాదకుడు కోరిన ప్కకారము ఆవినుండియు ఇరువురు నవా 

కారులను ఆతనికి చ్చి యుండిన ఈ ఫునువరిశిలనము ఆనావశ్యక మగును, అ 

కలును సగముకాలములో నే వ్రాయంబడియుండును, 

పాఠకులకు ఇంకను వదనూచికలు చ్రాయుటకు అము ద్రిత్యగ్శంథము 

లీయంబడలేదు. ఉన్నముద్రణములు పదసూచికాలేఖనమునకు అర్హ్మమగు 
నట్లు శుద్ధ ముగానున్నవని శలంచుట యొక పౌరంచాటు, 

సంపాదకుడు నిభఘంటుసభవారికి వారమువారము తాం జేసీన కార్యమును 

నివేదనచేయవలసినట్లుగా నిబంధన యొకటికలిగినది. అందువలన ఆతనివని 

కంటితోకొలువందగినదిగాను కాగితముల సంఖ్య చే తెలియపలసీనదిగాను ఏర్పడి 

నది. ఈనియమనముమూలముగా అతనివనికి మిక్కిలి ఆటంకముకలిగినది. 

ఆతండు ఎప్పుడును నిఖ్టుంటుసని త్వరలో ముగియు నుపాయములను 

సన్ను-చుండెను, వానిని వేనిని సభవారు కైకొనక వానికిబదులుగా ధనమును 
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మంచికాలమును పాడుసేయునవైన యసాభ్యాసంఛావ్యోద్యమములను 

కల్పిం చుచుండిరి. 

ఈనడుమ నిభుంటుసభ వారు పదసం గృ వాణార్థమై బయటి పండితులకు 

కొన్ని గృంథములను నియమించుచు వానిలో ఇంతకుపూర్వ్ణ మే ,పృథానసం 

పాదకుండు పఠించి ర్రసికలు వ్రానీనఫు _నకములలో నాలుగింటిని. 

1 నన్నెచోడుని కుమారసంభవము తీ శేతనదశకుమారచరి క్రము 

ల శ్రీనాథుని వారవిలాసము శ రామరాజీయము. 

అనువానిని చేర్చిరి. ఇందుల కాతండు ఆశ్చర్భపడీయుం ఈ6 జేయుంపనికిని 

బయటి పండితులుసేయువనికిని గలంగు తారతమ్యము తనకును నిఘంటుసభ వారి 

కీని ఆయేర్పాటుమూలముగా బోధపడునుగాక యనుతలంపున దానిని ఆశే 

వీంపక యూారకుం డెను. 

సభ్యులం కొందటు కాక తాళీయముగా (పృథానసంపొదకుని ప్రాంతలందు 

వపుటలో నేని వివంక్షినేని తిలకించి ఆందలి సూక్త విషయములంగూర్చి “ఈవ 

దమువ్రాసీయుండవలసినదిగా దు; ఈవదము అనాపశ్యకముగా  విపరింపబడి 

నది; ఈయర్థృమునకు వమాజణములం అనావశ్యకయిగా వ్రాయంబడినవి£” అని 

యీతీరున నభ్టివ్రాయములను ఆసాధువులనే వా తో త్తురు, అతండు చేయుచున్న 

చనిలోని గుణమును విశేవజ్దులుమా త్ మేగ్రృహీంవగలరు, వా శేనియు కాలము 

వినియోగించి యవధానమొసంగినచేగాని యొజుంగ'నేరరు, సాధుక్వమునకు 

ప్రామాణిక త్వమునకును వలసినంతయాదరమును నభవారు పహింపలేదని సం 

పాదకుం డభిప్త్రాయ పడుచు న్నాండు, 

నిఘంటువును ఒక్క. టేకట్టడము7గా సమకట్టుటుకున్కు దానిభాగములను 

యాగపద్యమునంగాన్సి యథ్మా కృమమునంగాని వీవరుససరియా యావరుసను, 

కట్టించుటడై సంవిధానముసేయుటకును, సభచారు సంపాదకునికి అవకాశ 

మిచ్చుటళేదు, పునాదికంటె ముందుగా గోడలను లేప్రుమందుర్కు సోడలకంటె 
కంబములకంటెనుముందుగా మిద్దైకట్టుమందురు. ఆతనిని కనకం తులెనే అవలం 
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బించి పని చేయనిచ్చియుండిన ఇప్పటికి గ్రంథములనుండి శబ్బాన్వేషణమయిన 
ముగిసీయుండును. 

నిఘంటుసభ కార్యసాధకముగాదు 

సంపాదకుండు ఇట నుదాహరించుటకు తాను ఇచ్చుగింవని కొన్ని వ, వ బల 

కారణములవేత ఈయనంకరవిషయమును రూఢిగా జెవ్వుచున్నాంయు:లా 

నిఘుంటుశార్యస్థానమును, పరిప శ్కార్యస్ఞానమునంగాక దానితో నెట్టసం ర 

ముసళనీదగా - దానికి కడుదూరముగా చేతా కగ్ళహాములో, సప నిఘంటు 

సభయొక్క_ సమావేశములును 'దానిచర్చలును వ మ్ర,ఛానస ౦పాదకునికిందక్క్ల 

కడమ నిభఘుంటుకార్యస్టాన నియు క్తులకున్కు వరెష ఆ మత్యార్యస్థాన నియు క్తులకును 

బొ శ్తీగా తెలియకయుండునట్లు సాధించియుండినయొడల, ఈజరిగిన నిఘంటు 

కార్యము ఇంతకన్న మిక్కిలి చక్కలా ఇెటి'వటజియుండును, 

మదరాసు, చధానసంపాదకులడు, 

ఇ. వేదము వేంకట రాయళా స్తీ, 
భణ ఈక క్రి ందివం క్రులను సాన్ముగ హు లై చి శంబర దయ 

ఈని చేదనమును నేనువిశదీకరణార్థ మై మొక్కపాటి సుబ్చారాయండు 

గారికి వంపిలిని. ఆం, ధ్ర సాహిత్య పరీవ య్! 0 ళ్ సభలో తామొకనభ్యులై న 

సుబ్బారాయండుగారు, 8-11.1917 శేడిలో ఆసభలో దీనిని మదనుమతిం 

జెంది పఠించి యిందులవినయములకు తమయంగీ కారముంచెలిషిగి. ఆందణు 

నంగీకరించిరి. ఆ గ్రాననాసీనులై న శ్రీయుత జయంతి రామయ్యవంతులంగారు 

మాతము ఇందువన్య స్తములయిన 'కాయిక శ్లేశములం నాకిొక్క-_నికే ఇందినట్టి 
త 

వని వక్కా_ణించిరి, అందులకు చేను “చేనిపుడు పని చేయంగార్చుండు చోట 

ఇంచుక సేప్కుకూర్చుండువారికెల్ల ఆచాధ లెల్ల సంభవించును.” అని వచించితిని, 
ట్ 

శీ కీఠాపురము రాజాగారు తమకోరిన ప, కారము నిష్టుంటునిర్తాణ 

కార్యమును మదరానునుండి కాకినాడశేని పీఠాపురమునేని కొనిపోయి తమ 

నమిబమునన్చే కమయాధ్యతమున నే, అట్టయినన్యు ఆంధ సాహిత్యపరివత్తు 
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వారి వరామరిక క్రి ,0ద జరుఫుకొనవచ్చుననియు, మదీయ సంపాదకత్వము 

411-17 శేదినుండి మూండునెలలకు మదరాసులోనే నివ ర్షిల్లునని యును 
ఆనభ్గలో నిర్ధ ప యములు చేయంబడినవి. పరివషత్తువారి పరామరికంగార్సి 

నాతో ae "క శ్రీయుతులు వేమవరపు రానుదానుపంతులు బి వ., బి. ఎల్ of 

గారున్కు నాగ పడి కువ్వుస్వామయ్య బి. ఏ, గారును ““ఈనిఘుంటుకార్యము 

మనచేతినుండి తొలంగ దూరదేశమునకుపోయినపిమ్మట దీనిపె మన వరామరిక 

యేల,” అని యాశేసించిక. ఆయాన్నేవము రామయ్యగారికి అసమ తముగా 
నుండినది, సభలో ఆది నెజవేజ లేదు, 

నిఘంటు నభాసమైళకులయిన : a యుత గుముడూరి వేంకటరంగ 

రావు ఎమ్ వ, గారు, 1914 సం, లో మదరానులోను, 1915 సం, లో 

చెల్లారిలోను, నాతో “మీరు వికన్నిఘంటుసంపాద గాధి కారమును పహింప 

వలయునని పరిషత్తువారి యఖివముతము; దానిని మిరు చెఆ వేర్చిన ఆం ధ్ర లోక 

మునకు ఉపకారమును మోకు కీ_రియును గలుగును; కావున మకు 

నంగీకరింపందగును,” అని బోధించిరి. వెంటనే నెల్లూరిలో మదరాసులోని 

యొకానొక పరివక్సభ్యుని బంధుమి త్రులవలననుండి 'పారంపరీణముగా “ఈ 

యధికారమున ఈయనను రెండుసంవత్సరము లే యుంతురు, అవ్బటికి ఫలాని 

వారలు రాజకీయోద్య|ో౫విరతులై స్వయముగాణే దీనిం బూనుదురు” అని 

మొక కింవదంతి కలిగినది. అనంతరము నేను మదరాసులో వేంకటరంగ రావు 

గారిని దర్శించి ఆకింవదంతిని నివేదించి “ఏమట్లు జరుగునా! అబట్టేజరుగుచేని, 

ఈయుంద్యోగంపు జీశముపాటి యాయతిని నాకొసంగందగిన ముదాశాలా 

వ్యాపారమును దీనికై మానుకొని ఇదివిరమించినంతట నిరాభారుండనగుదు నే!” 

అని యడుగగా వారు “నేను సమ్మైళకుండనుగా నుండగా అట్లు జరుగ 

చేరదు,” అని వాకు తృచ్చిరి. అమాటవై ఈపనిని ౨ వండ్లనియోజనమునుు 

ra ఏండ్ల శనంకరము ఇరుపత ములను భ్ శజ్లల హెచ్చరిక విరామనియ 

మనమునను, కొంటిని. ఆరంజేంన్సునయినవి కింవదంతియు నొకవిధముగా 

ఇెజవేటినది. - 
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ఈయుదో్యోగమున్న౦తకాలము నాయచ్చుకూటంపు: బశులం జూచు 

చుండినవారు వంచకుల్తై నష్టములుకల్పించి ఈశంజేంక్లు మదీయసంపాడక 

చేతనమును ఇంకనధికమును వారించిరి, ఆందువలన నాకు సంభవించిన మొడు 

ఛొడుకులను దిద్దుకొనుటశై అచ్చుకూటంపు సామానులను నిశ్శేషముగా విక్ర 
యిరిచి అవ్యాపారమును త్యజించి తాను మిగిలియున్నా:డను, 

లోక కేమదీక్నీతులైన మోవాదయమండలి పరమాళ్త్య ఈవృ కమును 
ఆపధరించును గాక. 

ఇట్టు విన్నవించుకొనువాండు 

చేశశేమవరాయణుల విధేయుడు 

వేదనను వేంకటరాయళా స్రీ 

నిఘంటుసంపాదకత( మోవిధముగా తేలిపోయినది. థం 

గారనై పధ ముద్ర ణానంతరము శా స్తులవారికి చిక్కు._లువచ్చి 

నవి. మదరాసునుండి నెల్లూరికి అచ్చాపీసునువూర్చినది పాకం 

బామైనది వ్యాపారము బెడినది. ఇంతలో ఆశ్రిత కల్పవృతుము 

శ్రీ మవోరాజావారు సాయపడిరి. కాని ఆసహాయముయొక్క_ 
ఫల మనుభవించులోవల నిఘంటూప ద్ర వమువచ్చినది. ఇంతలో 

ఆప్రభువు నిష్క_మించెను. నై పథ వ్యాఖ్యానకృతిపతి శ్రీ లత్తీ 
నరసా రెడ్డి గారును గతించిరి. శ్రీనాథుని చరమదశవలె నేర్చడి 

నది. నిఘంటు వైనను తమవేరిట వెలయునుగదాయని మనక్శాంతి 

చేసికొనుటకు లేక ఆసంపాదకతమును చాలించుకొనవలనివచ్చి 
నది. ఇ" స్త్రులవారికి మరల నచ్చావీనే గతియైనది. నిఘంటువు 

శా స్తులవారి చేతినుండి తప్పిపేోయినదిగ దా యనుచింత శా స్తం 

వారి న్నేహితులశేగాక ప్ర తివాదులకును ఏర్పడినది. 

rl 
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జ్యో తి ప్యతీవిక్ర య ము 

re ర జ వదలిన వెనుక రెండుమూడు 

సంవత్సరములు తాతగారికి గృంథరచన కవకాళము దొరక 

"లేదు. బొబ్బిలియుద్ధ నాటక మును 1316 నం మున వ్ర కటించిరి. 

దానిని (శ్రీ మవోరాజావారికి పస వారికి 

లభిందలేదు. ఆ వెనువెంటనే 191% సరి త్లైనభంటువుతో 

సంబంధము వదలీపోయినది. అప్పులవారు చుట్టవేనికొనిరి 

శ్రీ మవారాజావారికడ _నప్పుగాతీసీకొనిన ద్రవ్య మింకను 

చెల్లింప లేదు. ఈ రెండెండ్లును గువూస్తాలుచేసిన ద్రోవామునకు 

మితేములేదు. దాదావు వఐదాటువేల య బుణ 

'మేర్చడియుంజెను. "రం జేండ్లు ఎట్లో ఆచ్చావీసును నిలువ్రుకోన 

వలయునని తాతగారు ప్రయత్నించిరిగాని సాధ్యము కాలేదు, 

తుదకు జ్యోతిప్యతీ ముద్రాతరతాలను విక్రయించివైచి ఆ 

బుణములనెల్ల నిస్మేషముగా తీర్చివైచిరి. వారికి మదరాసు 

లోని యింల్లును 'తామదివరకు ముద్రించియుండిన ఫ్పుస్తకముల 

కట్టలును మిగిలినవి. పు స్తకవిక్షయముచే నేర్చడిన ద్రవ్య 
ముచే కుటుంబమును నిరహించుకొనుచ్కు కొంత మన 

శ్మాంతినంది, 1919 సం మునుండి మరల గృంథరచనకు 
ప్రారంభించిరి, 
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అచ్చాపీసును  వికయించుట కిష్టములేకపోయినను 

తప్పని సరి మైనందున విక్రయించిరి. విక్రయించిన ప్రథమమున 

చింతాకులులై యుండిరి. కాని వెనుక కొంతమన క్మాంత్ చేకూరి 

నది? జోరువర్ష ముకురిసి వెలిసినళ్స్సై నది, శృంగారనై పథము 'వెలు 
వడినప్పుడే “చేనెదనింకC దత్సరత నేవలు మాడికుడు త్త దేవికి౯ 

అని వ్రాసీయుండిరి. తాతగారు మరల నద్దానిని ప్రారంభించి 

కృషి సలుపసాగిరి. శ్రీ పికావురము మవోరాజావారు ఒక 

జాబులో నిట్లు వ్రాయించిరి- 

About Amukta = Malyada the Rajah wants me to 

write toyou tosay that he would like to have it 

just like your విజయవిలాసం 12 3126 (if possible even 

a little smaller), type and get up. If necessary he says 

it may be split up into two volumes. Naishadha, he 
considers to be very ponderous and unwieldy. He 

would be glad t౧ know your views. 

తాతగా రిట్లు వ్రాసినారు. “వ్యాఖ్య ఈపాటి విప్రులవుగు 

నని ఆదిలో నేను ఊహించుకోొన లేదు. రెండా శ్యాసములకు 

వ్రాసీమాడణా, బావిత్రవ్వగా 'జేళాళములు వెలువడినట్టు 

లయినది. గృంథమున కెల్ల జీర్ణిసద్ధార మే కావలనీవచ్చినది. అందు 

లై సమ్మగ్రసంస్కరణ — సాధుపాఠ నిర్ధారణ --- కువా్యాఖాష్ర 

విషవారణ _-సమంజసార్థావిష్కరణవూర్వక విపులవ్యాఖ్యా 

నమును వ్రాయ నుద్యిమించితిని,” 
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ఈవ్యాాఖవ్రాయుచు నడుమ విశ్రాంతినై “అధికమనో 

వ్యాపారము శక్యముకాని వేసవిదినములలో  విష్ణుచి త్తీయ 

టీకారచనను కొంత నిలిపి కాలయావనకొజకు మాళవికాగ్ని 
మిత్ర ఉ త్తరరామచరి త్రములను అనువదిందిరి. పిదప రత్నావళి 
వి క్ర మోర్వశీయముల నాం త్రీ కరించిరి. వ్యాఖ్యరచన కష్టమని 

తోంచినపుడు మజియే చేని చిన్నపు_స్తకములను వ్రాయుటయో 
ఉపన్యాసముల _ నిచ్చుటయో చేయుచుండిరి. ఈకాలమున 

రచించినవే తిక్క_నసోముయాజివిజయమును నిమర్శవినోదమును. 

ఆము_క్రనూల్యద  వ్యాఖ్యరచన తేది 24-6-1920 

నాడు ప్రారంభించి తేద 28.10.20 నాటికి ఫూ ర్తిగావించికి, 

కొన్నీ కొన్ని భాగములను ముద్రణనశమున వ్రానీకొనవచ్చును 

గదా యని వదలియుండిరి. నాలుగువుటల వచనమునకు 

వ్యాఖ్య తర్వాత మదరాసులో 1926 సం. మున వ్రాసినవిష 

యము 'నేనెలుంగుదును. నేను నిరంతరము తాతగారిచెంతనే 
యుండువాండను. ఆగదిలోనే నిద్రించువాండను. ఎప్పుడైనను 

నేను నిద్రృమేల్కొని చూచునప్పుడు తాతగారు వ్రాయుచునే 
యుండువారు. రాత్రి పదునొకండు గంటలకు, అర్థరాత్రి; 

శరెండుగంటలయప్పుడ్సు లెల్టవాఅుజామున, నెప్పుడుచూచినను 

స్రాయుచునేయుండిరి. చా'రెప్వుడు నిదురబోవువారో తెలియదు. 
“అనిదితగత యామా శకాత్రి రేవ వ్యరంసీత్ ” తాతగారి నాటి 

చర్య నాకు ఇప్పుడు ఆళ్చర్యకరముగానున్న ది. ఆను ష్ మాల్య 
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దకు వ్యాఖ్య బ్రా వాయుట కె కొన్ని సంవత్సరములు చదివితిని; 

వా్టఖ్యనుమాత్రము ఆటునెలలలో వ్రాసితిని అని నాకొక 

మారు చెవ్పీనారు. ఒకదినము నిదురలేచీసది వె మొదలు వ్రాయు 

'చూనేయుండి మథ్య్యాహ్నముమిోాంద నిచురంచోయి హతం 

కాలము ఆబుగంటలకు లేచి అప్పుడే తెల్ల వాణీనదని తలంచి 

దంత థావనమ్ముచేసికొనుట కారంభించికి. “తాతగారూ, ఇప్పుడు 

సాయం కాలముగదా. లంక తణముండిన చీకటివపడునుిఆని నేను 

హాచ్చరించితిని. చీశటిపడిన వెనుక వారికి బోధపడినది. 

ఒకమారు పరథ్యానముగా పోవుచు వెనుకవచ్చు ట్రాము 
కారును సైతము లెలిసికొనక ఆట్రాము తన్ను తాకునంకదూర 

ము వచ్చినవెనుక నులికివడి తీక్పించుకొొనిరి. ఆసమయమున 
వా లేదో గృంథమును ఛార్టీనించు చుండిరి. 

ఆవెనుక సాహిత్యదర్చణము నాం ల కరించుటకు 2.2.2] 

నాడు ప్రారంభించి 11.421 ఆరిఖున వూర్తిగావించిరి. ఈకాల 

ముననో లేక కొంతముందో శారదాకాంచిక, షష్ట కింకిణి, ఆంధ్ర, 

వాస్థకరణసర్వస్వవిమర్శను వ్రాసినట్లు తొోంచుచున్నది. విదనకింకిణి 

యేదడియో నాకును లంకను తెలియలేదు. బహుశః శ్రీ భర్త 

వరము రామకృష్థమాచార్యు ల వారి మోచాకుసునమున్యువై 

చ్రానిన “మోచాకుసువమూమోదవిచారముూ ఆగునేమో, ఆం థ 

పాతోవదేళశచంపువును సయితము ఇప్పుడేవ్రానీరి. నెల్లూరిశేగిన 
"వినుక గృంథరచనచేయ లేదు. 

a 



౨౨- ప్ప కరణము 

క్రొ న్ని స త్కా_ రములు 

౧౯౧౯ సం. మదరాసులో ఆంధ సారస్వతసభ జరిగినది? 

అందు సభ్యులు తాత గారికి “వున పా ఛ్యాయ ' విరుదము 

నాసంగుచు ౧౧౧౬ రూపములను సమర్సించిరి. గొవ్బ 

సత్కారము జరిగినది. -ఈసందర్భమున చారిొశేక యువన్య్యాస 

మొసంగిరి, అందలివాకస్టములు కొన్ని — 

“యేనామశేచిదివా. ..... అని భవభూతి చెప్పుకొన్న 

తీరున = ఇన్నాళ్ళకు నన్ను నేదిష్థనికటదూరదవిస్థ ప్రదేశ 

ములవారు మూరలు అభినందించితిరి. 

ఫూర్వము నవద్వీపమందు మహోపాథాస్ట్రయ, మహో 

మహోపాథ్యాయ విరుదముల నొసంగు అతెజుంగును వెద్ద లిట్లు 

ఇప్పుదురు. వరియ్య్యుండు ఏబేశమునుండియేని వచ్చును. ... అది 

అభిజ్ఞ మార్గము, అందు ఖీ గలదు. మదీయము ఫీ లేనిది, ఆజ్ఞ 

మార్షము, వాగ్టేవతో పాసనారూపము 

ఉపాసనయందును లఘు లఘియో  లఘిస్ట. వుశార 

ములు కలవు. అందు మదీయము లఘీఫ్టము. బాలోచిత కతి 

జో Tet అ os: జ్యా 

పయాల్బగ, ంథరచనా రూవము. మదీయజన్లాంతర పుణ్యవళం 

బున ఆంతపాటికే  యుప్తద్రూపవవా గ్దేవత వర మొసంగిసది. 

వణీయు దేవతను ప్రసన్న యగువబుకు నుషాసీంపవ లయును 
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గాని త్వరపడినం బ్ర యోజనమేమి, అల్లే నెను 40 సంవత్సరము 

లుసౌసీంపయగా పపవ్పటిక్ మో ప్ర సాదము కలిగినది. 

మదీయ భాహాభిమాన వివరము, ..... 

మదీయ వాగ్గేవతావూజలో ఆవాహనము స్త్రీ వున 

ర వాహదు ర్వాదనిర్వావణము, ఆసనసమర్చణము కథాసరిత్సా 

గమ్య అర్ధ కిము ప్ర తావక 9 యనాటకము, పాద్యము మేఘ 

సందేశాం ధ్ర టీక, అంలరకొరనుం ఆంధ్ర పస కాఘన నాట 

కాది నిమర్శకింకిణగణశింజూన కార దా కాంచిక, నై పెద్యము 

శృంగార నైషధ సర్టంకషవ్యాఖ్య ...... ప 

ఆంధ సాహిత్య పరిషత్తు వారి యష్ట్రమ వార్షిక సమావేశ 
య - టు యె 

మునకు తాతగా రగ్రాసనాధిపతులుగానుండిరి. 

నెలూరి వర్షమానసమాజమువారు వీరిని “అభినవ మల్లి 
య టి య 

నాథి బిరుదముతో గారవించిరి. 

తిక్క_నసోమయాజివిజయము ఉపన్యాసము. నెల్లూరి 

వర్షమానసమాజమువారి కోరిక మెయి తత్సమ్ముఖనున, పౌర 

సభలో 1919 సం, మేనెలలో వకించిరి. ఇందు తిక్క నంగూర్చి 

చెక్కు_.విషయములం బెల్పిరి. అందు చమత్క్మా_రముగా నిట్లు రా రా ట్ల 
చెప్పిరి...“ కారణని శేషములచే కొొందణు గోదావరిజిల్లాబారు 

“తిక్కన నెల్లూరి తెలుంగు వెట్టి భారతమును పాడు చేసినాడు.” 

అని నిజమతిని మిత్రు లతో: చెలుపుళొనుటయు వారు దానిని 

నెల్లూరి యువరనికుల మో/ల౦ బలుకుటయు వీరు అందులకు 

కక్కనించుట యును సంభవించినది. 
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“అందులకుం చి తిమల్లముగా గుంటూరివారు తిక్కన 

తమ కృష్ణామండలమువాండనియు, భారతమునందు తమనీవు 

'తెనుంగుం బెట్టి దానిని పుణ్యకృదాస్వాద్యమయిన సుథాతరంగి 

ణం జు వాదించుచున్నారు. __ ఇప్పటోని 

కృష్ణాపినాకినుల తెలుంగులకు ఎక్కుడు భేద మగపడదు. 

సామ్యమే మెండు ... తిక్కన నెల్లూరితెనుంగునే భారతము 
నంబెట్టినమాట వా_స్తవమేగాని పాడుచేసెననుట పాడిగాదు. 

పాడిచేనెనని గుడికట్టించుట ఇహపర సాధకము.” 

బ్రట్టు కాలము గడచుచుండంగా మదరాసునగరమునకు 

శ్రీ విదవజార్థి చక్రవ క్రిగారి కుమారులు యువరాజుగా వేల్పు 

'రాజకుమారుతై నవారు (ఇప్పుడు విండ్సర్ వ్ర భువ్రు 1922 సం. 

విచ్చేసిరి, ఆసందర్భమున మదరాసు విళ్వవిద్యాలయమువారి 

కోరిక మెయి దక్షిణభారత దేశమందలి పండితులనెల్ల యువ రాజు 

గారు సత్క_రించిరి. శ్రీ తాతగారు ఆంధ్ర పండితులలో ప్రథ 

ములుగా బంగారుతో bee జోడుళాలువలచే సత్కరింపంబడిరి. 

నాటిదినచర్య కొంత వినోదముగా నుండును. ఆశాల 

మున నసహా యోద్యమము (31. 0. 0) జేశమున ప్రనర్తిలు 

చుండెను. దేశమంతయు అట్టుడికిన ట్లుడికిపోవుచుండెను ఆది 

నము (జనవరి 14 తేది, 1922 సం) ఊరిలో అల్ల రులు "హొచ్చుగా 

నుండినవి. జనులు ప్రో ఆవీసరులన్ను మోటారులలో పోవు 

వారిని ఆంగ్ల వేషములవారిని పోనీయక ఆపుము, వీథిమరమత్తు 
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లకై పోసీయుండినరాలను రవ్వుచు 'గంధికిజై, మహమ్మడాలి 
మైకతాలీకి జై” అని భీకరముగా నజుచుచుండిరి. 

ఆదినము ద్వితీయాంధ్ర, పండితులుగా సత్కారముంబొంద 

వలనిన వారు శీ చదలవాడ సుందర రామా స్తులవారు. వారు, 

ఈగుంవును తప్పించుకొని ఎట్లు యువరాజుగారి దర్శనమున 

శేగగలమను సంళయముతో, తమ ఉడువులను మూటకట్టుకొని 

కొమారుని వెంటంబెట్టుకొని చొక్కాయలేకయే, ఎవడో 

పౌరోహితునివ లె వ తతో కి నచ్చిరి. తాతగారును భోజ 

నము ముగించుకొని మోటారుకారుకై కాచుకొనియుండిరి, 

వ్రంతలో నదియు రాయగా వేషములను ధరించి బయలుబేరిరి. 

తంబుసెట్టివీథిచివరకు పోకమునువే అల్లరిమూంక వీరిని అడ్డి నది. 

గుంపంతయు చేత రాలుతీనీకొనిరి. వక రువ్వువారే. బండిలోని 

వారి కందటకును వతిపోయినది. భయపడసాగిరి. తాతగారు 

మా త్ ము భయపడక డ్రావరును వీలిచి *గంధికిజై అని అర 

వరా అనివెప్పీరి. వెంటనే *గంధికి జై*అని అతః డనెను. గుంపు 

వెంటనే రాలురువ్వుటమాని వీరిని పోనిచ్చినది. 

మెల్లగా నీయుపద్రవమును తప్పించుకొని నెనేటువోలు 

సమీపమునకు పోంగా పోలీసు సార్టంటు నివారించెను. అతండు 

ఆజానుబావాున్రు గుజ్బ్జముమోా(దనున్నా (డు. ఒకరిమాట విని 

పించుకొనుస్థితలో లేడు. కొన్ని వండల మోటారుబండ్లు నిలిచి 

యుండినవి. మెల్ల గా తాతగాశే అతనిని పిలిచి కాము యున 
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రాజుగారి దర్శనమునకు ఆవ్వొనముచేత పోన్రచున్నార మని 

తెలుపగా నాతండు వీరిబండినిమా త్రము పోని చ్చెను. 

లోనికిపోయినంతట వీ శానీను ఖై రి. మొదట తొతగారిని 
సంస్కృతమున గ్ర గ్ర గణ్యులనుగా బవారాక రించుట శీర్వాట్లు 

జరిగియుండినని. ఒకానొక అచార్యుల వారికికూడ గౌరవము 

జకుగవలసీయుంజెను, ఒకవిశ [విదా ఫ్టిల యోద్యోగ స్థుడు తాత 

గారితో వారు (తాత గారు సంస్కృ తాం భ్రములలో రెంటను 

పృథాన స్థానమందగ లవార నియ్కఆయాచారుర్ణిలు ఒక సంస్కృత 

మంచే వ, థానస్థానమునకు యోగ్య్యులు7 న, ఈయవ కాళము 

పోయిన మరల వారికి అవ కాళమువొరకదనియు, అందుచే తాత 

గారు ఆంధ్ర, వండితులలో వృథానస్థానము నందుట కంగీకరింప 

వలయు ననియు ప్రార్థించెను. తాతగారు తమ కీయ్యది బాల 

గౌరవకరమని పలికి ఆం ధ్ర మందే బవహువుతినందిరి. 

ఎన్ని సత్మా_రములు జరిగినను, ఎంత ద్రవ్యము వచ్చినను 

సముద్రమునవై చిన _చక్కెరవేలె _కుటుంబభరణమునకును 
వైద్యములు చేయించుకొనుటకును వ్యయమై పోవుచుండెను. 

ముసలీితనములో నిబ్బందులు పడ లేకగదా ముద్రాతేర శాలను 

వి క్కయించిరి. కాని ఇబ్బందులు వారిని వదలలేదు. ఎన్ని య వాం 

తరములు వచ్చినను తౌత గారు దై రము మానలేదు, డై న్యను 
వహింపలేదు. మరల నేదోయొకవిధముగా మంచికాలము రాక 

తప్పదనియే తలంచుచుండి రి, 

లావాను. 
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నెలబ్లారి కావురము_బుణము 

'తాతగారికి అబువదితొ "మిది సంవత్సరము లై నవి. వృద్ధా 

ప్యమువచ్చినది. అచ్చాపీసు విక్రయించివేసిరి. వంక మదరాసులో 
'నేలయుండవలయును, చేయుచున్నపని విద్యావిపయికము; 
గ్రంథములు వ్రాయుటయు ముద్రింపించుటయు. పోషకులు 

నెల్లూరనే యున్నారు; శిష్యులును అచట నేకలరు. జన్మ భూమి. 

మరల నెల్లూరు చేరి తమళిషష్టబృందము నడుమనుండి, తమనాట 

కములను వారిచే మునువటికన్నను చక్క_ంగా నాడించుచు, 

గ్రంథములు రచించి ప్రకటించుచు నెల్లూర నే కాలము గడవు 
కోర్మె_జనించినది, 

అనంతరము జరిగినవిషయములను మాకుటుంబమునకు 

మహోోవ కార నుంగావించిన శ్రి ఏనాది రెడ్డి గారి మాటలలో నే 

ముద్రించెద. నెల్లూరు వర్ధమాన సమాజమువారి కోరిక 
మెయి, నారి యాజమాన్యనున శా స్తులవారు కొన్ని యుప 

నాష్టసములు గావించిరి. ఆను_కృమాల్యదనుగార్చి యువన్యు 

సించునవుడు బ్ర. శ మైదవోలు చెంగయ్యపంతులు, తూము 

లూరు శివ రామయ్యపవంతులు గార్లు మొదలగు పెద్దలు ౪ .స్తుల 

వారింగవార్చి “మూరు మాయూరి పండితవర్యులయు్య్యూను మి 

వలన విశేషవిషయములంబెలినీకొనుట కందుబాటుబేని మద 

రాసులో నివసించితిరి. నెల్లూర నివాస మేర్చజిచుకొని మాకు 

శకి గునుపాటి నినాదిరెడ్డి గారిని వేదిక... వే. వేం. శాస్తి నవాయనిథి, 
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మంచివిషయములం చెలుపుచు మవూాదరింంవలయూు" నని కోర8. 

సరి మంచికార్య మే, నాయూర, నాశిష్యుల, మిత్రుల మధ్యను 

నివసీంచుటకు నేనును సంతసించెదను. ప్రస్తుతము ఉద్యోగ 
మును మానుకొంటిని కుటుంబభారము నెక్కుడయినది. వృద్ధ 

తయు బుగ్గతయు నధిగమించుచున్నవి. మదీయ గ్రంథవిక్రయ 

మున గాలము గడపుచుండు నేను వేలకొలంది వాయించి 

యిల్లుగోనుట యెొట్టుఘటిల్లును?ి అని శౌ స్తువారు నెలవిచ్చిరి. 
య on ౧౧ [3 

“ద్రవ్యమున్నకై మోరాలోచింపవలదు ఆభారము సూయం 

దున్న ది. అని ఆవెదలు వా కుచ్చిరి. 'అబ్ల న నిల్లు గొని వెట్టుడని 
ది ©) య గ ఠు 

శా స్తులవా రిచట నివసించుట కంగీకరించిరి. . +, శ్రీమాకా నే. తిరు 

వెంగడాచార్యులుగారు రంగనాయకుల వేటయందు రు 4500 ల 

కొకయింటి నేర్పాటుంచేసి తెలియంచజేసిరి ... వి కయధథనము 

నకుం దొందరకలిగి మొదట వాగ్దాన మొనర్చిన మహనీయులను 

తొందర చేయసాగితిని. ఈత "ందరలోం జందాపద్ధతిని థన మొడ. 

గూర్చుటకు వ్యవధిలేదు. ప్రస్తుత మేబ్యాంకిలోనై న నప్పుచే 

యించి చెల్లించి నెమ్మదిగ మనము ప ముఖులసందర్శించి ధనము 

గడించి అప్పుతీర్చుట లెస్స యని మైదవోలు చెంగయ్య వం 

తులవారు సలవోనిచ్చిరి. అందరును సమ్మతించిరి.” 

వెంటనే అయిదు వేలరూస్యములకు ఈ క్రాత్తయింటిని 

మూమదళాసు స్తంటిని రెంటిని అడుమానము పెట్టించి లెచ్చిన 

పైకముతో ఆయింట్న కొనిరి. తాతగా రాయింట నివనీంవ 

నారంభించిరి. ఆపెద్దలు ధనమువనూలుచేసీ ఆయవ్వును తీర్చు 
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టకు వ్రయత్నించుచుండిరి. చూాచితిరా! నిఫివిలాసము. అప్పను 

మాటవేక కాలము గడువంగోరి అచ్చాపీసునే విక్రయించి 

ఖా, ఆస A 3 ఆధ వ్ 

నిశ్చింతగా కాలము గడుపుచుండిన బ్రాహ్హణునికి డైవము 

మరల బుణమును అంటగ ట్రినది. 

ఆసంవత్సర మే జూలై నెలలో తాతగారికి అఖండగెర 

వము జరిగినది, వూర్వును వారికి క్ర శ్పియన్మా_ లెజిలో శిష్య 

లుగానుండి అనంతరము సన్న స్థిసీంచి అప్పుడు జగద్దురునుగా 

శ్రీ శంక రాచార్యస్థాపిత శారజావీఠళము నధథిస్టించిన భారతికృష్ణ 

తీర్థస్వాములవారు (వప్పుడు వురిస్వాములవాకు తమపూర్వా J 

మగురువులై న కా స్తులవారికి గొవ్పసత్కాారముచేసీరి. నెల్లూరి 

లో సర్వజనీనమగు నిండోలగ మొకటి జరిపి అందు తాతగారికి 

ఆబుబిరుదములను “మవామహోపాథ్యాయ, విద్యాదాన వ్రతే 

మహోదధి, వండితరాజ, వేదవేదాంగ శాస్త్రజాల మహోదధి, 

ననాతనధర్శర త్నాకర, సర్వతంత్ర, స్వతంత్ర, ” యను వానిని ఒనం 

గిరి. వైగా వుత్తపౌత్త పారంవర్యముగా నెలకు నూటయేబది 

రూప్యములు తమ మఠమనునుండి పంపుచుండున క్లే ర్పాటుగావిం 

చిరి. ఆసభకు దహీణభారత దేళమదంలి పృముఖు లెందణో వచ్చి 

యుండిరి. 

ఆసంవత్సరమే తాత గారికి చాలజబ్బు చేసినది. ఇంటిలో 

ప్ర వెశించిన మువూూ రమని కొందటుతలంచిరి. కా స్రులవారు 

ఈదెబ్బలో చనిపోవుదురని యెల్ల వారును భయవడిరి. కొన్ని 
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నెలలకు ఎట్లో ప్రాణసంళశయదళనుండి తప్పించుకొనిరి. దీనిచే 
వారిశేర్చడిన శరీరడార్భల్యముమాత్రము తగ్గలేదు. డెబ్బది 

సంవత్సరములవయసు. మంచి యారో ర్థగమునందుండిన వార 

గుట *నాకుకూ డా ముసలితనంవ స్తుందని నేననుకో లేదురా” ఆని 

నాతోపలుమూర్లు వచించువారు, కొన్ని నెలలలో ఇ్రూూలముసలీ 

వారై పోయిరి. వూరముండిన దార్భ్థముపోయినది, చార్చల్య 

మేర్చడినది. చరమదశ ప్రారంభమైనది. రానురాను మంచము 

మోూదనే పరుండి యుండువాశేగాని కుర్పీలోకార్పుండ పని 

చేయుళ క్రి త్యపోసాగినది. కూర్చుండుటబద్ధక మై శరమే 

మానివేయసాగిరి. గడ్డమువెరుగుటకు ఆరంభమైనది. పైగా 

నిరంతరమూ: చదువుచు నేయుండినందు చేతనో ఏమో కంట ఎల్ల ప 

డును నీరుకారుటయు దృష్టి మందంగించుటయు నేర్పడినవి. 

-ఈయుత్పవమైన కొన్నినెలలకు తాతగారికి గొస్పదుః 

ఖము వాటిల్లినది. కలిమిలేములును సుఖదుఃఖములును కావడి 

కుండలుగ దా. వాస్టధి గ స్తులుగానుండిన మానాయనగారు, 

తాతగారికి ఏశైకసంతానము, 1922 సం డిసంబరు 14 లేది 

నెల్లూరి రంగనాయకుల వేటలోని యింటిలో _సరముపడించిరి. 

వారక ఫ్ట్మున కలిగిన యీాదుఃఖముచే తాత గారు క్రుంగిపోయిరి, 

మానాయనగారిని తాతగారు అచ్చావీసుపనిలో నియోగించిరి. 

ఇాలకెలము జోస్టతిష్య తీముద్రాతరళొలను వారు నిర్వహించు 

చుండిరి. వారిది చక్కనిఆపరంజినిచోలిన శరిరచ్భాయ. వ్యాయా 
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మాదులలో చాలకుశలులు. బాల్యములో లెక్క లేని ఆటవంచె 

ములలో వ్రనీద్ధినందిరి. సాండోపద్ధతి నవలంచించి. శరిర 

వ్యాయామ మొనరించి మవాబలిష్టులుగాను బలవంతులుగానుం 

డిరి? మదరాసులోనుండిన జెట్టీలును మల్లురును కీకికి దాసులు. 
గుజ్బములకిచ్చియొకటి అధికముగానుండెడిది, _గుజ్జవుస్వారి 

'నేర్చటయేగాక వానిని పండెములకు తయారుచేనీ5, వక కాల 

మున ఇంట మూడునాలుగు ఆ తృమాళ్య్ళములను నిద్ధముగా 

నుంచుకొనియుండు వారు. వీరఠపురుపోచిత మైన జీవితమునుజరిపిరి. 

ఒకపాటి సంస్కృతాంధ్ర ములలో ప్ర, 'వేశముండినది. తాతగారి 

ఆము_క్రమాల్య్థిదా వ్యాఖ్యకు, తాతగారు చిత్తుగావ్రాసిన దాని 

నంతయు మరల ముద్ర, ణోచితముగా నకలువ్రాయు చుండిరి. 

మొదటి నాలుశ్గౌ దాశ్వాసములకు వీరువ్రానినదంతయుం పదిల 
పరచియున్నా (డను, తాతగారి వ్రాఃతకును వీరివ్రాతకును తేటూ 

లున 'భేదముకనిపట్టుట కష్టము. అంగీ షువ్రాంతయు సట్టిద కాని 

వీరివ్రాంత తాతగారివ్రాంతికన్నను సుందరము, అరేబియగ్నైట్సు. 

ఎంటన్టే౯మెంట్సు కథలను సమగ్తముగా తెనుంగులోనికి 

తర్జుమా చేసీ వకారణముచేతనో ప్రాత ప్రతిని చింపివేసిరి. కృష్ణ 

లీలాతరంగిణి వీరికి గుడ్డి పాఠము. కంకస్వరము ఆతిమనో 
వారము, వమైననేమి, కొంత కాలమైనత గత, విశేష శరీర 

వా్యాయామ మొనరించువారికి అభ్యాబమగునట్టవికొన్ని వీరికల 

వడినవి. క్రకీమముగా అభినియలవామై నది. “ఎల్ల మందుల గెలు 
సాందు నల్ల వుందు.” తొలుత ఇది బేహదార్థ్యమున కుపక రించి 

. 
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నను క్రమముగా శరీరమును క్రుంగదీసినది. ఏపనిచేయుటకును 

ఇ్రచ్చలేకపోయినది. మజువు అధేకమైనది తుదకు అచ్చావీసు 

వ్యవహారములయందు ఆశ్ర ద్ధ యెక్కువయైనదిం ఈ కాలమునందే 

తాతగారు సూర్య రాయనిఘంటు సంపాదక త్టమును వహీం 

చుట. తాతగారికి తుదిదినములలో కుమారునింగూర్చిన చింత 

యొకటి యేర్పడినది. మానాయనగారికి క్రమముగా శరీరమందు 
'డార్భల్య మేర్చడి తుదకు నెల్లూరికేగు కాలమునకు ప్రాకాంతిక 
మైనది. 

తాతగారికి అనారోగ్యము వృద్ధి కాంజొచ్చినది. పాద 

ములు రెండును వాచినవి. ఈవావుమాత్రము చనిపోవువరకు 

నుండినది. సాషములవారు అసవాయోద్యమములో పాల్లొని 

జెయిలుకు పోయినందున  వారిసవాయము నిలిచిపోయినది, 

అవ్వు ఒకటి శ్రొత్తంగా నేర్పడినదిగ దా యనుచింత హృదయ 

శల్యమై బాధించుచుండెను. శశష్ట్రపుదినములలో శ్రీ గునుపాటి 
వనాదిరెడ్డి గారు వారిబుణవిము_క్లికి తాొముపాటుపడగ లమని 

చెప్పుచు అందులన్తై ప్రయత్నములు చేయుచు వారిని ఓదార్చు 

చుండిరి. 
శ్రీ లెడ్డిగారు తమనివేదికయం  దిట్లువ్రాసీయున్నా రు. 

“థనసంపాదనశై తొ లుత వాగ్టానమొనర్చిన వెడ్డలను పలు 
మాస్లు సందర్శించి వారు నిర్ణయించు వాయిడాలకెల్త వోజరగు 

చంటిని. . . భనసంపాదనముజరిగినది కాదు. దినదినమునకునువడ్డి 

"రుగుచుంజెను. బుణ ప్రదాతలు త్వర వెట్టసాగిరి, త్ లుతటే 
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వాగ్దాత లకును మిత్రు లకును శిష్యులకును శా స్తులవారు జాబులు 

స్య జ్ లా ఏ | న్రాయసాగిరి వతు త్తరనులు వ్రానీనవారు కొందును 

స్రాయనివారు కొందటునుగ పరిణమిం చెను. స్వస్థలమున నివాస 

జ ఏజచుకొంటిమని సంతసించుటకుబదులు శౌ స్తులవారికి బుణ తా 

న్ ల్య మేర్చడెను.” 

తాతగారి తుదిదినములు ఈవిధముగా వపరిణమించినవి. 

వడైనను ద్ర వ్యమువచ్చిన వెంటనే దానికి రెండింతలు ఖర్చు 

కాచుకొనియే యుండెడిది. ఎన్నడును జీవితమున సత్కారము 

లై నానారాజసందర్శనములకేగు నలవాటు బొత్తిగా లేని 

వారైనను శ్రీగ దా్యాల సంస్థాన ప్ర భువులు శ్రీ సీతారామ 

భూపాలరావు బహాద్దరు వారిని దర్శించుటనైై 1924 సం. గద్యా 

లకుపోయిరి. అచ్చట మంచి సత్మా_ర మే జరిగినది. ఆస్థానవండి 

తులు ఎక్కువగా నభినందించిరి. ఆవండితులు వీరవైస్టవులు. 

విద్యావిషయములలో కా స్రులవారితో ప్రసంగించుచు. దిన 

దినమునకు శా స్తులవారిమోంది భ_క్టి అధికమగుచుండంగా' 

నొకదినము నారు చెప్పిననిషయములకు ఆశ్చర్యపడి “మేము 
ఎన్నడును స్తార్తులకు నమస్క_రించినది లేదు; ఇదుగో సరస్వ 

త్యంళ సంభూతులకు తమకు నమస్కరించుచున్నా ము” అని 

పాదానతు లై రి. 

శ్రీ పుల్ల గుమి వేంకటాచార్యులవారు నా స్రులవారి 

వంటిపండితుని కనివిని యెజుగమని యిట్లు శ్లోకమును వ్రానీరి_. 
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శ్లో, ఈదృగధిత్సీ” నే ₹ై ర్వాణగ్రంథ జూలేచ 
ఆన్ల నర గ్ స్థిత ఖా నహిదృష్ట్రః శ్ర శుతచరో ఐవి. 

poet పలున్రరు శ్లో కములను పదష్ధిములను స్రానీ 

యున్నారు. (శ్రిమవారాజా వారు తాతగారిని తమ యాస్టా 

నమునందు కొంత కాలముంచుకొని 600 రహూవ్యములును బం 

గారుతో-డా జోడుశాలువలు నొసంగి మార్చి 26 తారీఖున 

వీడొ హ్లాలివిరి. 

నెల్లూరిలో తాతగారికి శిషుర్టలు సంపాదించిన గృహము 

ఇచాలపాంతది. అందులో వారు చేరిన కొత్తలో తలుపులు లేవు. 

వై నదూలములు అడవికొయ్యలు వానకాలమున బొత్తిగా 

నిలువచోటుండదు. ఎంతమాత్రము నివాసయోగ్భముగా 

నుండ లేదు. గద్యాాలనుండి వచ్చినవెంటనే పై కప్పునెత్తిన పడ 

కుండ ఇంటినికాపాడుకొనుటకు ఆడబ్బు ఖర్చ్చైనది. ఇ ళ్లు వచ్చిన 

ద్ర వస్టమంతయు వయమగుచుండినది ఇట్టివానికి పోంరగా మిగ్ని 

లినది ఇంటికి చెల్లుచుండినది. 



౨రో- పృకరణము 

ఆం భ్రభాపహాభిమాని నవాణజణజము 

రంగనాయకులవేటలో నున్నంత కాలము తాతగారికి 

విద్యావినోదములచే కాలము జకుగుచుండెడిది. నిత్యము 

సాయంకాలనులయంటు శిష్యులువచ్చి వాకిజి తిన్నెవై సమా 

వేశమై సంస్కృతాంధ్ర, కావ్యనాటకములను  వారికడ చదువు 

మండిరి, ఆంభ భాపాభిమాని సమాజము వాడు, ౧౯౦౦ 

సంవత్సర ప్రాంతమున, స్థాపిత మెనట్టిది, నివంత రాయము7గా జరుగు 

చువచ్చినది. 

కందాడై శ్రీనివాసకొగారు. (వదొరసామయ్యం గార్సు, 
'నేలటూరు తిరువేంగడాచార్యులు (బంగారయ్య) గార్కు కొండ 

గుంట వేెంకటరమణణాొ స్రీగార్కు గుంటూరు శివకామయ్య గారు 

నందగిరి హనుమంత రావుగారు యరగుడిపాటి వేంకటాచలము 

పంతులవార్కు వారి సోదరులు య. గోపాలకృష్ణ రావుగారు 

(నేటి ప్ర సిద్ధసినీమాదర క శిఖామణులలో నొకరగు వై. వి. రావు 

గారి తండ్రిగారు) ఇంకననేకులు మొదటముదట తాతగారి 

శిష్యులై వ్ర ఆాపరు చి యము, ఉహ్క శాకుంతలము, నాగానం 

దము, లను నాటకములను 'నెల్లూరిలో చ,దర్శించుచుండిరి. ఈ 

నటులందలు బి. వ.లు. వైగా సంస్కృతాంధ్ర, ములయందు 

మంచి ప్రవేశముగలవారు. కందాడై శ్రీనివాసళాగారు, గ్రైస్టవ 

కళాశాలలో తాతగారి శిష్యులై యుండిన వారు, సమాజమున 

12 
వా అ 
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మొదటినుండియు నాయకునివెషమును ధరించుచుండిరి. వ్రతా 

వలో వతౌవుతుగాను, శాకుంతలములో దుహ్యంతు:డుగాను 

కీ ర్తిగాంచినవామ వీరు. తాతగారు దొరస్వామియని వేర్కొ_ను 
అవా 

టకుబదులు బికిని “మామహ్యుంతు:డు” అని ప్రియముగావచి?చు 

వారు. వీకి మధురగానము, సుందరరూవము, ఆదర్శసప్ర్రాయమగు 

నభినయమును నెల్లూరివారికి నేటికిని కన్ను లమెదుట నున్న 

ట్లున్న వి. విరి దుష్యుంత పా త్రనుమూచి జటప్రోలు ప్రభువులు 

“రాజంకేవాడే రాజు రా, మిగిలిన రాజు వేమిరాజులు త రాజులు 

అని వచించిరంట. నాటి శ్రీ "వెంకటగిరి మవోరాజావారు నూట 

పదాస్ల సమాజమువారికి పారితోషిక మొసంగిరి. అళశ్లే వీరి 

ప్ర తౌపరుద్రునిపాత్రయు, అనిరుద్ధునిపా త్రయు చూచినవారిది 

భాగ్యము. బంగారయ్యు గారి యుగంధర పా త్ శా స్తులవారి 

మనసుకు నచ్చినది. కొండగుంట వెంకటరమణశా స్త్రి గారు (బి, వ) 

చేరిగాడుగా నద్వితీయులై కీర్తివడనీరి. వీరికే వనాదిశా సి 
en [ళో 

యని నామాంతరము. వేషమునుు ఉచ్చారణయు అభినయ 

మును వీరిది వవమావథధింబొందియుం జెడిది, హనుమంత రావు 

గారు ఉషమొదలైన నాయి కాపా త్రేలను చక్కగ నిర్వహించు 

వారు. గుంటూరు. శివకామయ్యగారి చిత్ర రేఖాభినయము 

శా స్తులవారి మెప్పుకువడనీనఏ. తాతగారి పద్యములను వారి 

యభిప్రాయము శ్రోతలకు తెలియునట్లు మనోహరగానముతో 

శదపోనవారిలో వీర గ్రగణ్యులు. యరగుడిపాటి సోదరులు 

బాణాసురాదిపా త్ర లను ధరించుచుండెడి వారు. 



౨౪౮ _ ప్రకరణము. ఆంధ భాపాభ మాని పమాజనాు. శ 

వీనియంవంతయు పృతిబింబించునది శా స్తులవా? మూర్తి 

అతరమతకమును వారిశక్షయే, నటునిచూడలగానె పలాని 

పాత్ర, కీశడుతగునని వారికి తోచును. వా కేపాత యొసంగిన 

ఆపాత్రనే నె నటులు ధరింవవలయునుగాని ఆ న్య ఖా 

అక కకక వగా వారి? 
వ్ లీ 

వారికి ఆపాత్రయందు క్రీ ర్లివచ్చెడివి. మజయొకపా 

చిన మ బ్రదియే చ క్ష రుల కుండవలసిన 
జర్రు 

ణము. 'తొతగారిని ఒకరు ఈవిధనుగా వ,శ్నించికంటట “శా స్తుల 
ల అ 

వారూ తాౌమునటులనుమాది వారికి తగిననాటకములను వ్రాసి 

తిరా? లేక నాటకములకు తగిననటులు అదృస్టవశమున్న మంచి 

వారు డొరకినారా? లేకున్న అంతేచక్కగా ఆపాత్రలకు ఈ 
నటులు కుదిరిపోయినారేవుండీ!' అని. పా త్రీ, కు సె మన న నటుని 

ట్ పాాంచిన వారు శె స్తులవారు. భార తాభారతరూాషక మర్యాద 

ణే వ్యాసములో నిట్లువ్రాసీయున్నా రు. 

“నటులంగవూర్చియు ఒకమాట చెప్పవలయును. నటునికి 

వాగి త, దిట్టతనము, అనుకరణనై పుణే సమగ్ర నిజ పాఠ్యపరిజ్ఞా 
జ శత జ బో శ mn నమేకాక సమ గ నాటక పరిజ్ఞానమును, వజ యు నలయును. 

శర 1 వ నటులను అర్ష్హతంబట్టి పాత్రములకు నియమించినచో 

ఒజ్జలకు ప్రయాసముండదు. ప్రయోగము శోభిల్లును. 
£6 త ] అ అ పాఠ్యములో నటునికి ఒజ్జ పృతిశేబ్దమును (ప్రతియక్ష 

రమనియుం జెప్పనొప్పుళు నేర్పవలయును. ఒద్టకలో నటులు 
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గడిదేరినపిమ్మట నే వయోగము కావింపవనలయును. ఒండుచో 

నటులు నానావిధముల కవికిన్తి ఒజ్జకును అవమానముందెత్తురు.” 

చెకుముకిపాతృను ధరించుటకు సృయత్ని ంచుచు స 

నందుచుంకిన శ్రీ కాళహస్థి సుబ్బయ్య శాస్త్రీ గారికి తాతగా 
రొకమా రిట్లు వ్రాసియుండిరి, The play will not be staged 

unless the actors are made to be thorough with their 

parts in every wav. You should keep sound health, 

If necessary Cod-liver oil will strengthen the voice, 
అని నటుల యారో గ్యాదివిషయములలోగూడ తాతగారు 

శ్ర ఏవేం కనిక, 

ఒద్దికలుకుదిరినవని తలంచిన వెనుక నాటక ప్రదర్శనమునకు 

నుందు ఒకమారు వేషములువేని _ ఒద్దికలుజరుపువాగు. తమ 

డైరిలో నొకనూరు డ్రైస్సురివోర్నలు లేనందున నాటకము 
చక్కా. శ్ భిల్ల లేదని వ్రాసికొనిరి. 

1916 సం మున బొబ్బిలి యుద్ధనాటకమును కొత్తగా 

శా స్తులవారు రచించిరి. _శ్యాస్తులవారి నాటకముల నేగాని 

బ్రితరులనాటక ములను పృదర్శ్శింపని ఈనట సమాజమునకు 

శ్రా స్తులవారి (క్రొత్తరచన అభిలషణీయ మైనది. -ఈ కాలమునకు 

సమాజములో కొంత నూర్చుకలిగినది. దొరస్వామయ్యంగారు 

చీలిపోయి ప్ర త్యేకముగా నొక సమాజమును నిరించుకొొనిరి, 

ఏవేవేనాటకములను  ప్రదర్శించుకొనసాగిరి. ఆంధ్ర భాషాభి 
మాని సమాజమునకు ఈనూతన నాటకమునకు నాయకసపా త్ర 
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థారి లేకపోయెను. ఐననేమి, ఎవరినైనరు త మారుచేయగలిగిన 

తాతగారు వెంటనే దొకసామయ్యంగాకి మేనల్లుడు శ్రీ సుందర 

రాజయ్యంగారిని ఆపాత్రకు సిద్ధముచేసిరి. రంగా రాయ పాత్రకు 

సుందర రాజయ్యంగారు కుదిరినట్లు ఎవరును తీ ర్వాత కుదుర 

లేదు. ఆవెలమువీరమును వీరియండేమాూడవలయును వీరిని 

రంగమందు మూచువారికి ప్రాచీనరాజపు త్ర వీరులు జ్జ వృకివత్తుకు. 

తర్వాత నాయకపా త్ర లనుధరించి ప్ర సిద్ధికివచ్చినవారు చెంగ 

భూరు రంగస్వామయ్యుంగారు. తొలుత నాయికాపా శ్రములను 

ధరించుచుండిరి. ముమ్హడమ్ష వేషము మొదలు యుగంధరపాత్రము 

వరకును అన్ని పాత్రలను వీరుధరించిరి. వీరియుంగ భరాభినయము 

బాలశ్లాఘనీయ మైనది. 
ఈవిధముగా నిరంతరము శిష్యులచే నాటకము లాడిం 

చుచు తాతగారు 1925 సం వరకు నెల్లూరిలో నుండిరి సమాజ 

మున తొలుత నుండిన శిష్యులు కొందఅు గతించిరి కొందబు 

రోగులైరి. శ్రీ దొరసామయ్యంగారు. అసవా యోద్య్యమమున 
పాల్లొని జైలునుండి నిడుదలమైవచ్చిన యనంతరము జబ్బులో 

పడిరి. శాస్తులవారి సమాజమునుండి వేలుపోయినను గురు 

వర్యులవై భక్షి వీడలేదు. మరల తొలుతటి సమాజమునకు 
రావలయుననియే వారియాశయము. అసవా యోద్య్యమమున 
పాల్గొని జై లుకుపోయిన వెంటనే తాతగారికి జాబున్రాయుచు 

నాటకమున క్షాదుచేయంబడినది అబద్దమనియుు తాము ఖెదె 

వా_స్తవముగానే ప్రృతాపరుద్రుం డనుభవించినదశి ననుభవించు 
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చున్నా మని వ్రానీకి. జైలునుండి విడుదలై వచ్చినదినము 

సమాజమువారుపోయి వారిని ఊరేగింపుగా ఊరిలోనికి కొని 

వచ్చిరి. మాయింటివాకిట నిలిచి దొరసామయ్యం గారు లోనికి 

వచ్చి తాతగారికి సాష్టాంగ ముగా నమస్కరించి “శ్రిదయి 

తుండు దానవులజెండి” అనుపద్య్యము, పృతౌాపరుద్రు (డు విడు 

దలమైనవంటనే యుగంధరుని పాదనులవ్రాలి చెస్పునట్లు 

చెప్పి కన్నీ రుకడవలుగానేడ్చిరి. తాత గారునువడ్చిరి. అప్పటికే 
దుర్చలులుగానుండినవారగుట దొరసామయ్యుంగారిని చెంత 

నున్న వారు పట్టుకొని "లేవవలనీవచ్చినది. తాతగారు ఆశీర్వదించి 

ఏడొాఫానిర, ఆతర్వాత చాలకాలము తాము బ్రదుకజాలమని 

దొరసామయ్యంగారికి తోచినది. ఒకమారు మరల దుష్యంత 

తాపరు ద్ర, పా త్ర ల నఫినయించి ఆవెనుక చనిపోవలయునని 

తమ యాశయమని తాతగారికి కెలువంగా వేంటనే తాతగారు 

వారిని మరల సమాజములో చేర్చుకొనిరి. ఆవెనుక కొన్ని నాటక 
ములు నెల్లూరిలోో వ్ర దర్శింహబడినవి. 1925 సం వచ్చుసరి!ి 

దొరస్వామయ్యంగారు, బంగారయ్య గారు, యరగుడిపాటి 

సోదరులు ఇంకను పలువురుగతించిరి. నమాజమునుండి కొందటు 

'లేదిపోయి ఆంధ్రసభలో చేరిరి. అంతట ఎక్కు_న కాలము సమా 

జము ఉపనకన అటి తాతగారు రత్నా వళీనాటికను ప వ,దర్శిం 

పించి సమాజమునకు 28 సంవత్సరములు" నిండుటచే రజత 

మహోత్సవమునుజరివిరి. ఆవెనుక నమాజము అంతరించినది. 

క ను. 
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ళు ల క్రి ్ట ప కాశనము, కలె ప్రపూర్ణ్యని కడవటిదిననులు,. ఆము క్షప్ప ససము 

cn 

నము చేసిన స్వాములవారు, భారతీకృష్ణతీష్టులు శారడావపీళమున 

తమశిష్యులనుంచి తాము పురీజగన్నా ధముననుండు నంకరవీళ 

మునకు జగద్దురువు లై వచ్చిరి. వచ్చినవెంటనే తాతగారిని వురి 

జగన్నా ధమునకు రప్పించిరి. తాతగారు, తమబుణము స్వాముల 

వారి సాయమువే తీరుననియు, కుటుంబస్థితి వానువడుననియుం 

దలంచి 1925 సం, అక్టోబరులో బయలు దేరి పోయి కొంతకాలము 

సాాముల వారితో నుండిరి. ఆసమయమున స్వాములవారి మఠము 

కొన్ని వ్యాజ్యపుచిక్కు_లలో నుండినందున వెంటనే మాకు 

వారు తలంచినసాయము చేయ కేకపోయిరి. తాతగారికి అనా 

రోగ రను "హెచ్చయినందునను, ఆము _క్షమాల్యదను ముద్రింప 
ల 

వలసియుండివందునను 1926 సంవత్వేరారంభ నున బయలు చేరి 

మద రాసుశే వచ్చి చేరిరి. నెల్లూరి కాప్రురమును చాలీంచుకోెనిరి. 

పురి-జగన్నా ధముననుండిన కాలముననే తాత గారు ఆంధ్ర భార 

తమునంతయు పఠించి సవరించి ముద్రణో చికముం జెసినారు, 

1025 సం. మున, నాలు గండ్ల క్రింద కాత గారికి సన్హా 

ఆముక్తమాల్యద 1927 సం జూలై నెలలో వ్ర కటింపం 

బడినది. ఈవాస్టఖ్యను వ్రాయుటకు తొలుత తాతగారెని సే రేవిం 

చినవారు శ వీఠ కాప్రర మండ లేశ్షకులు శీ రావు వేంకట 

కువూరమహీసతి సుర్భరావు బహాద్ధరువారు. తాతగారు 
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ఇ 9 ఇ సే ఆము క్రమాల్యద ఉపోధ్ధాతమున హ్రానీయున్నారు. శ్రీ మవ 
రాజావారు తాతగారికి పారితోషిశకముగా రు. 1200 పూర్వ 

యుద్ధమునకుముం వొస సంగిరి. త శ్వాత వెలలు యుద్ధము చె "హెచ్చి 

నందున “మహా రాజావారొసంగినధనము ఆము_క్షపు వ్రాత వతు 

లను విలుచుటకును, ఓరియంటల్ లైబ్రరీలో గ,ంథ శోధనలు 
'నేయించుటకును వ్భయమైనది. ... శ్రీయుత కట్టమంచి రామ 

లింగా రెడ్డి గారి-వే ప్రెరణచె శ్రీయుత అల్లాడి కృష్ణ సామయ్య 

గారు చేయీరూస సములనొసంగిరి. తాతగారు *“జీవికయు ఆ 

యతియు లేక ఏతద్ద)ంథ ము ద్ర ణభారము శ్రీ ౦ద క్రుంగిపోవు 

చున్ని” దినములవి. ఈకాలమున ననేకులు వారికి “శతాధిక 

రూప్యములనిచ్చి కష్టములను తొలంగించుచుండిరి తాతగా 

రిట్లు వ్రాసియున్నారు. “ట్లు కొందజు వదాన్యులు ధనమిచ్చి 

నను, ఒకప్పటికి కూడినధనము ముద్రణాదికృత్యములకు పర్యా 

_ప్పముగాక యుండినది. ఆం ధ్ర ష్ రాణ గృంథ ములనే రమారమి 

రు 90) లకు కొనవలసివచ్చినది. దు ్చైవవశళమున మందదృష్టిినె 
వూ 

తిని. దానంజేసీ కార్యసహాయులనై. రు 1500 ఎక్కుడుగానె 

న్యయమయినది. ఆసమయమున్క నేను రి కుడను రుద్గుండను, 

నిరాయతిని బవాుకుటుంబిన్సి ఉ_క్రకారణములచేత బవాువ్య 

యుండనుంగాన, ముద్ర, ణమునకు తక్కు_వపడిన ధనమును 

వృయించుటకు స్వళ క్రి లేకయు నుంటిని. దానినెజీంగి యీ 

గ్రంథము తప్పకముద్రితమగుంగాకయని నెల్లూరుజిల్లా కావలి 
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తాలూకా డఇందువూరుగ్రామ్య వా _స్తవుర్ణలు, భూస్వాములు 

శ్రీయుతులు ఎజిబోలు రామచందాెడి గారు ...... నాకు 
లీ J ఈ 

పర రథ ముద్రణవూర్హిక్తై అవ్వుడప్పుడు రు 2500 ల పరిమితం 

జెలదువజుకు విరాళ మొసంగిరి ఈవిధముగా నీగ గ్రంథము 

1927 సం జులయినెలలో వెలువడినది. *చేన సవనిం కతత 

నవలుమాడికుడు త్త చెవికి అని 1918 సం కావించిన ప కొజ్జ జను 

ఇన్నాళ్ళకు చెల్లించుకొొని శ చేసితినిష్హ తత్పరత నేవలు చూడి 

కుడు తృబేవికికొ అని ము ద్రెంచినారు. ఆము కృవమూాలన్గిద ముది 

తమై వెలువడినప్పుడు వాక మునకు మేర లేదు. 
న్ 

» 

(| 

“ఇన్ని కడగండ్లపాలయి యిపుడుదీని నచ్చుంబొ త్తంబుకాం 

గంటివార మెసంగి అని వానీనారు. 
షె Wy 

1926 సం మున కంటి అవరేషను జరిగినదికాని దృష్టి 

చక్కంగా కుదురలేదు. అల్లే ఆము_క్రమాల్యదకు వ్లూఫులు 

దిద్దిరి. "లెక్క లేని అచ్చుం దప్పులుపడినవి. వానిని చాలవరకు సవ 

రించిరి. మిగిలినని చదువరులశే వదలత్రి. 

ఆము_కృమాల్యద వ్ర కటిత మైన సంవత్చరాంతమున 

ఆంధ్రవిళశ్వవిదడా్టలయము వారు es కళి"ప్రవూర్ణ బరు 

దము నొసంగి సత్మ_రించిరి. ఆనాండె బెజవాడ ప్రరపాలక్ సం 

ఘమువారు వీరికి తమప్పరమున సర్వస్వాతం త్ర్య్వములను ఇచ్చి 

(Freelom of the city of 3627262) గౌరనించి9. బట్టి 

గౌరవములనందిన ప్రథమాంధ్ర కవివండితులు వీరే, 
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ఆము_కృమాల్యడా ముద్ర, ణానంతరము తాతగారు గ్రంథ 

ములు వ్రాయలేదు; ఎప్పుడును మంచముననేపరుండి వదోచదున్ర 

చును న్రౌాయుచు భ్యానించుచుండు వారు. బుణ మొకటియున్న ది, 

అది తీఠట ఎట్లని నిరంతరము చింతించు చుండువారు. కాను రాస్ 

వారికి దిగులు వృద్ధి కాంజొచ్చినది. శ్రీ గునుపాటి వనాదిరెడ్డి 
గారికి జాబులువ్రాయుచుండు వారు. * నావేర వారమునకు 

శెండుజాబులు వ్రాయుటయేగాక అపుడపుడు బుణదాతలు 

న్రాయు జాబులను సైతము పంపుమండిరి. నేనును ఇట్టి చందా 

లకుందిరుగు వాడుక లేనివాండ నగుటను తో"ల్లింటివెద్దలు కలిసీ 

రొనందునను శ్రీవారి బుణళల్యము నాహృదయళ ల్యమాయెను. 

“మారు ప్రయత్నంచిన సర్వము జక్కవడును అని శా స్తుల 

వారాశీర్వదించుచుండిరి. “ఇంత వెద్ద మొత్త మెట్టు సమకూర్చ 
గలనాయని భయవడుచు నావలన నెమికాగలదు శ్రీవారిప్రతి 

భరయె సమకూర్చు) ననుడై రకము వహించి, నామిత్రు లును 

ఇాస్తులవారియం దభిమానాదర ప్ర పత్తులుగలవారును ప్రస్తు 

తము (వ్రిదివ్రానీనదినములలో _శాసనసభాధ్యతులుగనుండు 

శ్రీయుతులు బెజవాడ రామచంద్రా రెడ్డి గారితో నీవిషయము 

విన్న వించితిని. వారు విని “ఈయప్పు ౫ స్రులవారు తీర్చవలసినది 

కాదు. మనమువెసిన యవ్వుగాభావించి తీర్చనలసిన బాధ్యత 

నునయందును ముఖ్యముగ మన రెడ్డి సంఘమునం దేయున్న ” దని 

ప (9 గ్ ఖీ శ్రీ పనా రెడ్డి గారు వశటించిన నిచేదికనుండి. 
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వలికి “మారు మనయూరికికండు. మన 

చంద్ర, శఖర రెడ్డి గారతోంగలిని మాటలాడి ప్రయత్నింతి మనిరి, 

అంపబూర్వమే యావిషయము చం 

చుక సూచించియుంటేని గాన ఒక తేది 

రెడ్డి పా ళిమునకుపోయి నేనును రామచం ంద్రానె 

శేఖరారెడ్డి గారివద్దకుంజని ఈనిషయను వారికి విశదపకచి ఒక 

సుముక్హా ర్త రము నిశ్చయించుకొని ఆలేవె మున వ్వ్వరము బుచ్చి 

రెడ్డి పాళియమునగలిసీ రామచంద్ర రె రెడి గారివేత రు 500 లును 

చంద్ర శఖర రెడ్డ గారిచేత రు 500 అ చండావట్టికయందు 

వ్రాయంచి మాంనువ్వునము నెల్లూరకివచ్చి వయస్సున పిన్న 

లయు్యను వదాన్యతయందే పెద్దలగు శ్రీయుతులు "లేబాల 

పట్టాభి రామరెడ్డి గాంచేత కు రు 1000 లను చండావేయించి ఈ 

వ, యత్నమంతయా వారికి పశదవరిచి వారిని ఒడంబరుచుకొని 

మానలువుక హొకసంఘముగ జేరి ముఖ్యులగు రెడ్డి నోదరులచె 

కొన్ని వెలు చండాలువేయించితిమి. వీవ్వట పట్టాభి రావ. రెడ్డి 

గారును నేనును కొంతధనమును, రామచంద్ర, "రెడ్డ గారును 

నేనును మదరాసులో కొంతధనమును చందాలు వేయించిత్మి. 

ప్రత్యేకముగా రామచంద్రారెడ్డి గారు శ్రీ వేంకటగిరికుమార 

రాజాసాహేబుగారివద్ద (ప్రస్తుతము రాజాసాహేబుగారు 

Se ం జెచ్చియిచ్చ్రి. రావ్రసాహేబు పాణకా వీరా 

రెడ్డి గారును నేనును కొందజీనిదర్శించి కొంతధనము చందాలు 

'వేయించితిమి. నేను స్వయముగానే కొంతమంది ప్రముఖులను 
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సందర్శించి కొన్ని చందాలు వేయించితిని, మిగత చందాలు 

వేయించుటకును చందాధనను వనూలుంజేసి మానలువురము 

నిర్ల యంచుకొొనిన కోశాధ్య తునివద్దనుంచి శాస్తువారి బుణ 

ముందీర్చి మిగతభనమును శాస్తులవారి కుటుంబమునకు విని 
'యోంగించవలనీన బాధ్యత నాయం దేయుంచిరి. ఈ రామచంద్రా 

రెడ్డి, చంద్ర, భేఖర రెడ్డి , పట్టాభిరామరెడ్డి, వీరారెడ్డి గాస్ల ఆ 

జన్మము ఇచ్చుట యెణీగినవారేగాని అడుగుట 'లెలుంగని చార 

లయ్యును శా స్తులవారియందలి ఆదర వవత్తులచే bes త్ర 

ములను వళళ గ నన్ను చెంటనిడికొని అనేకస్థల 

లకుతిరిగి గొవ్పసీవోయ్య మొనర్చిరి. ఈసత్పురుషులకు ఫో 
రకు నేనాజన్ల ము కృతజ్ఞుడను, మేము వసూలువేసీన మొత్త 
మును తనవద్ద భద్రవజచి శా స్తులవారిఖర్చులకు నేను తెలియ 

జేసిన అనుత్ణముననే వారికింబంప్రచు నాకుందోడ్సడుటయే 

గాక అపుడపుడు తనవద్ద నిలువయున్న మొ _త్తములకు వడ్డి 

సయిత మొసంగిన కోళాధ్యమయులును ఛా స్రులవారియందలి 

మిక్కిలిభ క్రి ప్రపత్తులుకలవారునగు శ్రీ త... దొడ్ల రాను 
రెడ్డి గారి కెంతయు కృతజ్ఞుండను. ఈ. దాదాపు వదునొకండు 

పు పరిమితము చందాలు వేయించి వనసూలుస్రారంభించి చెన్న 

పురికిచెయి ఆషిుమానద _స్పవై జు లెక్క_చూడ(గా అసలుఫాయి 

దాలు రు 7500 అయినందుకు శ్రిమా౯ా శశగోవ రామానుజా 

చార్యుల వారు (మొదట అప్పిచ్చిన వారు) ఏడు వేలు మూత్రము 

పుచ్చుకొని మిగతసంతో షముగ ల చినై చిరి.” 
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ఇదంతయు తాతగారు చనిపోవ్రటకు కొన్ని నెలలు 

ముందు జరిగినది. ఆప్పటికి వాకతెప్లిగారు. వ్రంకను జీవించియుం 

డికి, లత్షవుగారు ఉడాలి యశ్వత్థ సూర్యనారాయణ నోము 

న సం. చ క్ నూటరె రెండేండ్లు జీవించియుండిరి. 

కడవటివరకు దంత పటుతష్టేముగగాని దృష్టిలో వముగాని లేదు. 

తుదిదినములలో కొంతి అ_స్పవ్య_సముగానుండిరి. తాతగారికి 

తల్లి గారి యందు చాలభ _క్యనురాగ ము లుంజెకివి. నెల్లూకిలో 

వసన్తానముజరిగినను, సన్గానము జరిగినవెంటనేవచ్చి తల్లి గారిని 

దర్శించి పూలమాలలతో తల్లి గారిపాదములలో వ్రాలి ఆవెనుక 

అలంకరణములనుతీయు వారు. తాత గారుచనిపోవుటకు దాదాపు 

ఆటునెలలునుందు వీరుగతించిరి. వార్థకర్టమున, లేవ లేనిస్థితిలో 

తల్లి గారికి క్రతువులు చేయవలసీవచ్చినది. సోదరులుచేయుచుం 

డగా తాతగారు చెంతకూర్చుండియుండు వారేగాని అంతకన్న 

నేమియు చేయలేకయుండిరి. డెబ్బదియెదవయేట తాతగారు 

తల్లి నికోల్పోయిరి. 

1925 సంవత్చరను డిసెంబరునెల ఆఖరులో గావలయు 

శి 
వేనితిమి అని చెప్పినప్పుడు ఆయిరువుర సంతోషమునకు మేర 

"లేదు, నెల్లూరిశిష్యులచే తమ శేర్పడినబుణము తమ చిరకాల 

మిత్రు లసాయముచే తీరెనుగదాయని తాతగారు వరమానంద 

ముంజెందిరి. సంతోషమువే కొన్ని నిమిషములు ఏడ్చుచుండిరి, 

వనాదిరెడ్డి గారు తాతగారిని దర్శించి “ఠమబుణమును తీర్చి 
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బుణముతీరినది. ఆత ర్వాత ఆటునెలలుమా త్ర మే జీవించి 

యుండిరి. ఆదినములలో వారిహృదయము నీటికన్నను పలు 

చగా కరంగిపోన్రుముండెరు, బేనినివూచినను జాలికలుగు చుం 

డెను. శిశువువలె నై పోయిరి. ఒకొ_కయప్పుడు ఒడలుతెల్ 
యని సంతోషము, ఒక్కొకవ్వుడు చాలదుఃఖమును వారికి 

కలుగుచుండినవి. ఆ యాటుమానములు వా రుండినవిధము 

వర్ణింపతరనుగాదు. ఎవ రేదియడిగినను “ఇచ్చివేయి” అను 

వారు, “మనకు దేవుడిస్తాడు రా” అనువారు. వమియుందోచక 

పోయిన ఏనాది రెడ్డి గారికి జాబువ్రాసీ జవాబున కెదురుచూచు 

వారు, లేక కాగితము కలముంగొని తోచినదివ్రాసి చింపివేయు 

చుండువారు. మరల వీగంథమువ్రాయవచ్చును, దేనికివారిఖ్యి, 

వకథను నాటకముచేయవచ్చును, రెడ్డి మహనీయులు చేసిన ఈ 

యుపకారమునకు తగిన పృత్యువకార మేమిచేయవచ్చునుు అని 

ఆలోచించుచు నిరంతరము నుంచముమిోా:దవరుండి చుట్టును 

పు స్థకములనుంచుకోని కాలముగడపుచుండిరి. వయసు డెబ్బది 
దమైదు. 

శ్రీ వనాదిగెడ్డిగారు తాము నసూలుచేసిన ద్రవ్యము 

నుండి బుణమునకుపోను మిగిలినదానితో మజికొంత వసూలు 

చేస్తీ మవాకవిపూజగా కనకాఖిపేశము నేయించి నిండుసభలో 

నెల్లూరి ఫౌరసౌభమున జౌత గారిని సత్క_రింపడలంచి వ్ర యత్నిం 

చుచుండిరి. తాతగారు పూర్వము బుణమునుగార్చి వ్ర స్తావము 

వచ్చినపుడంతయు నేను హ్రాణంతో ఉండగా కావలెళుగదడా 
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అనియు “ఆంతశకాలం నాకు భగవంతుడు ఆయుస్సీవలెనుగదా? 

న 

వార్చి శ్రీ రెక్షిగార సంకల్పము నెజువెకకనుపువే చనిపోవ్రదు 

మేమాయనియు తలంచుచుండికి, సపవిపనములు మేనెలలో 

నేను భగవద్దీతకు ఆం భ్రాకు వాదముకు రచించి మా ఏనాది రెడ్డి 

గారికి అంకిత మి చ్పెదము” అని పలికిరి. వదివదునై దువెనముబు అది 

పనిగా భగనద్దీతనై తమ భాండాగారమునంవలి గ్రంథముల 

నన్నిటిని ఒకమాబుదదివి “ఇక నారంభిం చెవను" అనిరి. ఆదినము 

సాయంశాలమే జ్వవముతేగి లెను కాలీమా:దచగోకినందున పుండే 

ర్పడినది. జ్వరము వృద్ధియైనది అంతకు నెలదినములనుండియు 

నావెదతమ్మునికి ఉపనయనమునకు వ ర్చాటు చేసియుంటిమి. మధ్య 

లో తాతగారికి జ్బరముకచ్చినను దానిని నిలువలేదు. ఉవనయ 

నమునాండు వారికి జ్యురమువచ్చి పదునొకండుదచినములు. తొత 

గారికి కష్టముగానుండునని మేళములు మొద లై నవాద్యములను 

వ్లూ_్తిగా నిలిపివేయించితిమి. ఉపనయనము కేవలము మంత్ర, 

ములతో నే జరిగెను. తాతగారు నాటి ఉదయము '"నమిరా, 

చప్పుడు లేదు, వాద్యములు లేవు. ఉపనయనము నిలిపివేసినారా 

యేమి? అని అడిగిరి. “లేదండీ. తమకు శబ్దము కష్టముగా ఉం 

టుందని వాద్యాలునిలిపినాము. మం శత్రాలతోనే జరుపుతాము” 

అని నేమచెప్పితిని, “ఆ. ఆ, మంచిపని, అని సంతోషించినారు, 



192 వేదము వేంకట రాయశా స్తులవారి జీవితము 

ప ,తిదినమును వాద్దున నొకటి రెండుగంటలు శరిరమువై 

స్పృహాయుండెడిది. తర్వాత జ్వరనువచ్చెడిది. ఒడలు తెలియని 

నీతి. గంజిఆవోరము. ఉపనయనానంతరము నేను చెంతకుపోయి 

తిని. “మాకు, ఒంట్లో ఎట్లున్న దండీ * అని యడిగితిని “వరము 
వదం, పరమపదంి అనిమాత్రము చాలకష్టముతో చెప్పగల్లిరి. 

ఆవెనుక వారికి మైతన్యము లేదు. మరల తెల్ల వారులోవల 

౧౯౨౯ సం గ్రే929) జూనునెల 18 తేడి మంగళవారము వేకు 

వను రీ_4రీ గంటలకు వరపవువదించిరి. 

( 

(0 

శి 



ఉపసం౦ంహాోరము, 

వేంకటరాయశా స్తులవారి సారస్వతమూూి 

తాతగారి యవతారము సమా _ప్రయైనప. వారిజీనితము 

తిన్న గా నడువ లేదు, మిట్టపల్ల ములు, చీకటి వెలుగులు, _- ఒకటి 

వెనుక నొకటి వారిని జీవితములో ననుగమించుచునే యుండి 

నని. కొంతకాలము సంతోషము కొంతకాలము దుఃఖము, 

మరల సంతోషము, మరల విపాదము_ ఇట్లొకదాని తర్వాత 
నొకటి; తుదకు అంతయు సమనీపోయినది. బాల్యములో నెంత 

యుత్సౌాహముతొ నుండిరి! ఆధునికులలో నవ్యుకవులనుమించిన 

యుత్సాహముతో , లెనుంగునుడికారమును ఆంధ్ర, జాతీయతను 

వతిబింబింపంజేయు జానపద వాజ్బయరసమును తనివితీర నాసా 

దించిరి, కృష్ణా గోదావరీ పినాకినీ తీఠములు వారి బాల్యవిహోార 

భూములు, సంస్కృ తాంభ్రృములలో నిష్ణాతులైన వెనుక, విధవా 

వివాహా వాదముల డినములలోను, కవిపండితసంఘమును “మద 

రాసులో రూపువూపీని దినములలోను మేరువును తృణముగా 

భావించినారు. “నాకుకూడా ముసలితనంవ స్తుందని నేను అనుకో 

లేదో అని ఒకానొకప్పుడు నాతో వేడుకగా వచించినారనంగా 

ఎంతటి యారోగ ఫ్టవంతులుగా నుండిరో యూహింపవచ్చును. 

శరిరమందారో గ్యము, తమ జ్ఞయందు సంపూర్ణ విశ్వాసము, 

వాబ్మయవిషయములలో గట్టిపట్టు, తాము వూనినకార్యమును 

సాధించుదీత, నిరంకరము సారస్టతపరిశృమ,. వసభలో 

18 
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నైనను వవిషయమునందై నను ప్రతివాదినెన్నడును గెలిచి 

పోనీయ లేదు. వారితో నెదురువాదముసల్పి నెినవారులేరు. 

ప్రతివతులు ఎదురుడెబ్బకొట్ల్టలేక డొంకతిరుగుడు గావచ్చి 

తాకవలనీన దే. పండితులెల్ల నొక్కటిగ తమపాత్రా చిత భాష 

నరిక ట్టంబూనినప్పుడు అందణనుఎదిర్చి శేవలము తమ వాగ్ యురి 

చేతనే తమసీద్ధాంతమును నెలకొల్పినారు. గ్రామ్యుమును విళ్వ 

విద్యాలయమునకు రానీయక అడ్డినారు. వెక్కువిషయములలో 

పరమసీద్ధాంతములను వచించియున్నారు. వా "రేవద్ధతిననుసరించి 
నను అయ్యిది శ్వా స్త్రీయముగను, ఆదర్శప్తాయమగునట్టిదిగా 

నుండుటయీ గాక లోకవ్యవవోరమున  'నెజివేరదగినదిగానుం 
డును, గ్రామ్యమునకుగాని వార్టివవోరిక మునకుగాని వాజ్మయ 

ములో స్థానమున్న దని నిరూపించినారు గాని వాజ్మ యమంతయు 
వ్యావవోరికమయ మగుటకు వారొప్ప లేదు. ఆయావిషయ 
ములకు తగినశైలియు భాషయు నుండవలయునని వారి యాళ 

యము. వారును పా తొ చితభాషయని చెప్పినను, ఒకవిధమున 

వానవోరికమును నాటకనులలో వ్రానియున్నారనియే చెప్ప 
వలయును. రసగ హణపారీణు'లై నందున, పడవవాండ్రు, ఇాకళ్లు 

మంగళ్లు, మొదలై నవారిపాటలును మాటలును రసవంతము లై, 

ఏక్సైట్టు లోకమున నుచ్చరింపషబడుచున్నవో ఆయావిథ 

ముననుండినగాని స్వారస్యము లేదనితలంచిరి. అది గదాఫావో 

డ్రేకమునకు "కారణము. వానినెల్లను గ్రంథస్థములం జేసీ వానికి 
ప్రి ల శాస్త్రియ మైన స్థానమును ఆంధ్ర, వాబజ్మి యమున నొసంగుట వై 
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పోశాడినవారు వీరు. జంగాలపాటలను చదివి, విని ఆనందించి 

ఆఫక్కికనే తమనాటకములలో నవలంబించినవారు వీరు తప్ప 
బ్రింకొొకరు కానరారు. వ్యావహారికమున కథలు ప్రాయవచ్చునా 

కూడదా యనువిషయమునకు సమాథానముగా, “గ్రామ్య 

ముచ్చరింపశానిచో “పులు కథ నెట్లు చెప్పగలము అనివ్రాసీ 

నారు. అనగా నట్టికథలు వానికిత గినభాషలో నే ప్రాయవలయు 

ననిగాని వీరగ్రాంథికమున వ్రాయవలయునని కాదు. సమయోచిత 

ముగా మెలంగవలయునని వారి యభిప్రాయము. 

ఉదోోగదళలో తమధర్మమును తాముచక్క_ంగా నిర్వ 

హించినారు. అధికారులు మర్యాదకు వెలితిగా ప్రవ _ర్హించిన 

విసరికొటినారు. విదాళర్లులను లాలించినారు; వారివారి చిత్త 
అ లథి కా 

వృత్తుల కనుగుణముగ బోధించినారు; తమయందు విద్యార్థులకు 

గౌరవప్రపత్తు లేర్చడునట్లు మెలంగినారు _ స్వాతం త్ష్యయొనకు 
భంగకర మైనవనులను తక్షణమె త్యంజించుచుండినారు. ఎచట 

నైనను తమకుద్యోగము లభించుననియు తమప్రజ్ఞకు అడ్డు 

"లేదనియు నెటీంగినారు. ఆదినముల క్లేయుండినవి.“విమతులకు పులి 
విశ్వాసభాజనులకు చెలి, వారికి * నిండుమనంబు నవ్యునవనీత 

సమానము; పల్కు దారుణాఖండల శస్త్రతుల్యము” ఈ రహ 

సమునెజ్ంగినవారు గుమాస్తాలుగాను శిష్యులుగాను చేరి వలువ 

గ లద్రోవాముచేసి “ఏదయినా సత్తావుం కే గ్రహించి, సీదవ పొద 

ములపైంబడంగా మన్నించి మరల తమకడ చేర్చుకొనియున్నా గు, 

తమ హితళత్చువ్రలను విశ్వసించి వారు శత్రువులను విషయము 
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గృహింపక, వారు చెప్పునట్ట తియ్యని మాటలను నమ్మి పలువిష 

యములలో మోసపోయిరి.కానవుననే కొందటు వారి నిజస్వరూప 

మును లెలినిళొనక వారిని దూషించుటయు అజెలీసిపొనినవారు 

చెంతచేరి వారిసర్వస్వమును భతీంచుటయు జరుగుచుండినది, 
త న్నా శృయించినవారికి ఎన్నడును లేదని చెప్పి యెజుంగరు, 
వారి హృదయము మైతీ కోమలము. 

ఉదోళ్టగమును వదలినత ర్వాత విరామములేక భాషూ 

నిషయమై పరిశ్రమించిరి. అచ్చావీసు స్రారంభించిరిగాని, 1910 
సం ముననే దాదాపు ఇరువదిగ్రృంథములను ము ద్రింపగల్లిన 

వారు ఆతర్వాత శృంగారనై షభమునకు వ్యాఖ్య వ్రాయు 

చుండినందువలన అన్ని గృంథ ములు ము ద్రింపలేక పోయిరి, శ్భం 

గారనై షధ వాస్ట్రఖాస్టరచనానంతరము వచ్చిన చిక్కుల చేతను, 

నెల్లూరు మదరాసు రాకపోకలచేతనుు నిఘంటువుశై పడిన 

వృథా ప్రయాసచేతనుు _ విశేషృగృంథరచనకును ప్రకటనకును 
సాధ్యము కాక పోయినది. సంస్కృ తాం త్రో వాబ్మ యములలోని 

గ్ర ౦థములనెల్ల చక్కని వివరణాదికములతో నము ద్రింపవలయు 

నను గొప్పసంకల్పముతోోనుండిరి గాని పరిస్థితులు సరిగానేర్పడ 
లేదు. నిరంతరము కుడిచేతకలము, ఎడమచేత పు స్ప్హకమును 

గ్రహించి తమకుందోచిన యమూల్యవిషయములను గ్రంథ 

కరండములలో వదిలపరచుచునేయుండిరి. ముద్రణక్రమమున 
తాతగారు ఆంగ్లపద్ధతులననుక రించిరి. పదములను విడదీయుటలో 

గాని సులువుగా నర్భమగునటుల కౌమాల్కు నెమికోలనులు 
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"మొదలై నవానినుంచి పద్యములను ముద్రించుటలో గాని, వారి 

పద్ధతులనుచూచి మనము _ నేర్చుకొనందగిన విషయములు 

వెక్కులుగలవు. శృంగారనైపధముద్రణ మొక కళగా నెల 
పేర్చిం. 

కరూర్పుండిన చోటినుండి కదలక గ్ర ంఛావలోకమునంచే 

రేయుంబవలు కాలముగడపువాకికి క మముగా కోన్ని వాడుక 

లేర్చడుట సహజము. తాతగారికి దినమునకు లెక్కలేని పర్యా 
యములు కౌఫ్యత్రాగుట యలనామైనది. అవిలేనిదే వ్రాత 

జరుగదు. తాము చదువుకొనుగదిలో నొకమూల కాఫీ 

ప్రత్యేకమొకిబల్లయు దానివై నింస్లీ షువొరలవద్ధతిని కాఫీ 
వరికరములన్ని యు నుండెడివి. తోచినప్పుడంతయు కావీ చేసికొని 

క్రాగుచు చదువుకొనుచునుండెడు వారు. వారి కాఫీరుచి అత్యద్భు 

తముగా నుండెడిఏ. కొందటు మిత్రు లు కేవలము ఆకశకావీని 

రుచిమాచుటకి”ెఆజకే నారికడకు ఏదోమిష.పెట్టి వచ్చుచుండు 

వారు. వారి యధికమనో వ్యాపారమునకు ఇట్టిది లేనిచో ఆంత 

వని సాధ మైయుండెడిదిగాదు. ఆవారవిషయములలో ఎంత 

మాత్రము శరీరమును కృశింపజేసికొనలేదు. బీరువలో ఎప్పు 

డును విసకత్తులును, గొల్లభామమార్ము. డబ్బాపాలు, “కాడి వ 

'రాయిలు మొదలై నవ స్తువులుండెడివి. ఒక్క_నిమిహమైనను తమ 

జీవితమున వ్యర్ణపజుపం లేదు. హోటలుకు పోయివచ్చినను, ఇంట 
పలవిరముచేయంచుకొని భుజించినను కాలహారణమగునని వారి 

భయము. విస్తరికడ నాలుగునిమిషములుకూడ కూర్చుండు వారు 

లి 
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"కారు. తవుతో వ్యర్థముగా మాటలాడవచ్చు వారిని "వెంటనే 

పంపివేయువారు. 

కాలహకణమగుననియే ద్రవ్యవిషయములలో కూడ 

ఎక్కు_.వవట్టింపు వారికుండినది కాదు. తాతగారిని “తొము సఠపా 

డించినదానిలో, సరిగా లెక్కలుచూచుకొనుచు జాగ్రతగానుం 

డిన చాలధనము మిగిలియుండునుగ దా” అని యొకరనంగా తాత 

గారు “నాకు భనముమిగిలియుండునా గాని ఆము _కృవూల్యదా 

శృంగారనైషభథములకు వ్యాఖ్యలు వ్రాసియుండ లేనుగదాి 

అనిరి. వారికి కావలనినది కీ ర్హిగాని ద్రువ్యముగాదు. 

ధర్మ వాస్త్రవిషయములలోను సాంఘికవిషయములయం 

దును తాతగారు కేవలము పూ ర్వాచారవరాయణులు గారు, 

మత సాంఘిక విషయములలో మార్చుండవలయునను నఖిప్రా 

యముకలవానేయైనను ఆమార్చు క్రమముగా నేర్చ్వడవలయునే 
గాని బలాత్కాారముగా తటాలున అన్నిటిని తల క్రి ందులు 

చేయునదిగా నుండరాదనువారు. బావాణులలో లెక్కలేని 
(Ya 

శాఖా భేదము లనవసరములనియు ఆంధ్రులుగాని ద్రావిడులు 

గాని నియోగులుగాని వైదికులుగాని పరస్పరసంబంధములు 

చేయుటలో తప్పులేదని వారియభిప్రాయను. అ'క్లే పలువురకు 
సలవాలనిచ్చియున్నా రు, 

ఆం త్ర దేశమందలి సమకాలీకవండితులలో మహోన్నతే 

స్థానమునందీసారు. బాల్యములో తరగతులలో వారి తావు 

తేప్పింపనొరులతిరము కాన ప్లే ఆంధ్రపండితులలో వారి'తావ్రు 
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తప్పింపగలవారు వారికిముందును లేరు తర్యాతయునుండంబోరు. 

వవిషయమునుగుజించిమైనను వారు వ్రాయంబోవుచున్నా రనం 

గనే ఇతరు లాయుద్యమమును త్యజింపనలసిన దే. వాము కావించిన 

పని ఒకొ్ళొ_కటియు కొందటుపండితులు జన్మ మంతయుం 

కూర్చుండి చేయందగినవికాని ఒకరు చేయంగలిగినవికావు. వారి 

యుపన్యాసములను గొప్పగొప్పపండితులే ఒకరి నోకరు త్రోని 
కొనివచ్చి వినువారు. వానిలో విషయము సమగృము, దుర్చోధ 
మైన వ్యాకరణవిషయమైనను వారి వోస్యథోరణిలో నుపవ్య స్ప 

మైన సుబోధమగును. విసంధివివేకముంగార్చి వారియుపన్యాస 

మును వినినశ్టోతలు కడుపులు చెక్క_లగునట్లు నవ్విరనంగా నిక 
వేబుగా చెప్పనక్కర లేదు. సమకాలికవండితులలో వారికి విమ 

తులై ద్వేషించినయేకొలదిమంది పండితుల దోషములను 

కొన్ని ప్ర బలకారణముల చే వెల్ల డగావించినారేగాని తదితరుల 

యందు ఆదరాభిమానములు వూవినారు. శ్రీ శ్రీపాదకృష్ణ 

మూర్తిళా స్రీ గారు (మవహామహోపాథ్యాయుల్కు కథా ప్రవూ 

రులు తాతగారి శిష్యు లే. కింకవీం ద్రఘటాపంచాననులు శ 

చెళ్ళవిళ్ల వేంకటకాస్త్రిగారు తాతగారి ప్రశిష్యు లే. ఈవిషయ 
మును శ్రీయుత అల్లాడి కృష్ణస్వామయ్యగారియింట జరిగిన 

యొక సమావేశనున శ్రీ, వేంకటళా స్రీగాలే తమ యువన్యాస 

ముననొక్కి_ చెప్పియున్నారు. ఇరువురయందును తాతగారికి 

బాల ఆదరముండెడిది. శ్రీ గురుజాడ అఆప్పారాన్రగార్ము 

వారితో నభిప్రాయ శేదముండియు  వారియెడ నెట్టి గౌరవ 
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వ వత్తులు గలిగియుండిరో వారిజాబులచేత నే తెలియుచున్నది, 
YJ 2D 

శ్రీ వయుల చినసీతా రామళా స్తులవారికి తాతగారిచ్చిన యఖి 

ప్రయములను వాళు ప్రాణ ద దములను గాదలంచి పదిలపరచు 

కొనియున్నారు. వారి vt త్ర విమర్శను తాతగా రెంత యో 

కొనియాడియున్నా రు, శ్రీ కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి గారికి 

ఆంధ్ర విమర కులలో నత్త్యు త్త శ్తమస్థానవూయదగునని త్రము స్ప 
కములో *“మార్చినలు నోట్సు”గా ప్రానీకొనియున్నా రు, బట్టివారు 
న గుణమున్న చోతే పాగడినారు; శేనిచోట 

నిజమును తెలిపీనారు, 

1929 సం, జూను 28 తేది వెలువడిన యుగంధరవ త్రిక 

ఇట్లు నుడువుచున్నది. 

“స్వతంత్ర క మూర్తి, స్వాధీనుండు. వై లతణ్యముసవాజము, ఆయనవాక్య 

రచనయందు, తయన, ప్రసంగమునందు, ఆయనవ్యాఖ్యా నాది టీకలయందు 

ఆయనబోధయందు, పద్యకవనమునందు...ఓకదానిలోగాదు తత్క్బృతులలో 

నొక్కొకచానియందు అయనస్వతం కృత, స్వాధీనత, విలతణత ముద్రితము లై 

యుండుట కన్ను గలవారుచూడంగ లరు, శిష్యపళ్సలుండు, చలవట్టునా (సృత్య 

ర్భినిపట్టి పల్గార్పవలసీనదే, శరణమిచ్చె నా సమర్థించి రక్షీంపవలసీన జీ. నిరం 

కుశుడు. నీతిపరుడు. భామ్మోప్రపంచమున  సర్వతం తృ స్వతంతశ్రు లదే. సర్వాధి 
led జ జ కారి, ప్రామాణికుండు వరిపూర్జుండు. ఆసమయస్ఫూ ర్తి, అనందర్శకు[ , అ 

మేధాళ క్రి అవ వ,తిళ, షత. , అ ప యోగ కౌళలము, అవోస్యవిలాసము, 

ఆభలో క్రి నిరువ ము. హనవినినపారిజే భాగ్యము, 

“పృతివాదినెన్నడు గాలిచిపోనీయ'లేదు. ఆక క్యప్రియముగ గ గం 
Uy 

పతన ఆర్భ మునకె యాళించి పామరాభిరుచిన ప్రహూడశేడ. 
అఆడిననసందేదాము ర్త కమర్ వలసినదే, , etn గో 
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“దూరమునుండిచూ చువారికి భయంకరుడు. సన్నిధి సేసిన వారికభయం 

కరుండు. ఈయన స్వవిరచిక గృంథములునర్లో, వెమెంజూచువారికి పాషాణ 

కథినములు నీరసములు. చొరబడి చవివినవాండు ద్రామోదికదలీపాకములం రుచి 

భ్ లండు, కవిశ్వమునందలి బింకము, శబ్ద వ, యోజనము, సందర్భాచితి 

అచ్చునబోసినట్లుండును, ఇంలేల రస ప ష్ట్ర ) శేబ్ది న షం 

“ఇక ఛార్మి కవిషయము లెజిగివవాండు. ఫూర్వాచారముల యెడవిశ్వా 

సములేదు. నవీనాచారములయెడ వ్యామోహములేదు. సమయానుకూలముగ 

సంచరించుచేర్చరి. విస్పృహాతతోలాంవట్యముకలదు, కోపము తఈణికము. 
పంతమధికము. తుష్టి లేనికృష్ణ కలిమిలేములీయనకు: గాపడికుండలు, దరి ద్ర 

జీవతతోం బోరాడని గడియయుండదు”” 

తుదకు జీవితము తిన్న గానడువలేదు. తలంచినపనులు 
సరిగారాలేదు. కుమారుడు లేతవయసులో చనిపోయెను, 

అచ్చావీసు విక్రయింపవలసీవ చ్చెను. ఆం ధ్ర భాబూాభీ మానిసమా 

జము అంతరించెను. శరిరమందనారోగ్య్యము అధికమాయెను, 

కుటుంబభారము ఎక్కువమయెైనది. _చదువ్రకొొనవలనీన వారము 

మేము నలువురము (మువ్ర్షరము మనుమలమును ఒక్కమనుమ 

రాలును) వర్చడితిమి. తలవని తలంపుగానొక బుణ మేర్చడినది. 

ఆర్ధన బొత్తిగాలేకపోయినది. ఈవిధముగా తుదిదినములలో 
తాతగారు తమవశముకాకపోయిరి. కాని శ్రీ యేనాదినెడ్డి 
గారియు వారి రెడ్డి సంఘము వారియొక్క_యు సాయముచే బుణ 
నివర్తిమైన సంతసమునుమాత్ర, మనుభవించిరి. ఇక నిన్ని గ్రంథ 
ములనురచించి తమరెడ్డి మిత్రు, లనామాంకితము గావింవవలయు 

ననెడు ఆసయుండినదిగాని  అయ్యది నెజవేర్చుకొనలేకయే 
కాలగలిం జెందిరి. 

ry 
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ఐననేమి. చిరస్థాయియైన కీర్తినిగడించిరి. సంస్కృ తాం ఢ 
వాజ్యయనులందు కూలంకప వ్రజ్ఞావంతులని ప్ర సిద్ధినందిరి. కవి 

వ్యాఖ్యాత, ఉపాథా్య్యయుండు, మవోవ కృ సభారంజకుండు _ 

అన్నిగుణములును వీరయందు మూ రీభవించియుండినవి. తాత 

గారిరూవము నేత్రవర్వము. ఐదడుగులయొత్తు, గట్టిశరీరము, 

ఎక్కు.వస్థూలము కాక పోయినను మంచిపుష్టి, కొంతపాట్రినారి 

వలెదవ్వునకు కనంబడు వారు. కా లేజిదినములలో నొక్కా 

కప్పుడు నూటుధరించువారు. సైకిలు వై 'నేసుచుండిరి. ఆదిన 

ములలో వారిరూవమును శృంగారనై షథమందలి చిత్రముచే 

నెబుంగవచ్చును. త ర్వాతిరూపము మన మెజింగిన బే. శరీరము 

లేతయెటుపుదిరిగిన బంగాతువర్ణ్లము ఆ ఉత్తుంగనాసావం 
శము, స్ఫుటమైన  అవయవసౌందర్యను, ఆతేబోవంతే మైన 

ముఖము విళెలఫాలఫాగము ప్రాచీనభారతీయ బుషిప్రుంగవుల 

జ్ఞ ప్పికిదెచ్చుచుండును. న్నే హితులతోను శిష్యులతోను ఆయా 
విషయములను మాటలాడునప్పుడు ఆనేత్రములకాంతియ్కు ఆ 

దరవోననును, స్పష్టమును గాంభీర్య మాధుర్యపూరిత మైన 
యాకంఠస్వరమును కనినినినవారి చే భాగ్ధము. 

ఆంధ్ర, వాజ్మ యమున ఆదినుండి నేటివజకును భూడంగా 

కొందణు ఛాపానుశాసకులై రి, కొందటు కవులైర్కి కొందణు 

శీవలము అనువాదకులై రి, కొందు నాటకరచయితలై రి కొం 
దు నవలలుమా త్ర మేవ్రానిరి, కొందణు విమర్శకులుగావెలిం 

గిరి. ఇన్ని గుణములును _ ఒకరియందే పరిపూర్ణ తంగాంచుట శ్రీ 
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వేదము వేంకటరాయ కా స్తులవారియం చే గాంచితిమి. ఫాహో 

రాభకులలో నిట్లు సర్వతోముఖ పాండితముగలవారరుదు, 

ఆదర్శ ప్రాయులగు శీ శా స్తులబారే మం శ్ర వాజ్ఞ యమున నాధ 

నికయుగక_్హ లనంజెల్లుదురు. అన్నిటను నూతనమతావలంబ 

కులు. పరమపదించినను ఆంధ్ర, నీవుయందు గ్రంథములరూవమున 

నున్నారు. ఆతమరరరూవమునందినారు. ఆంధ్రులకు చిరస రణీయుచతై 
లో ట్రీ న్ 

నారు. వీరిశిషుర్ణిలును చశీిష్యులును నేడు ఆం భృ భాపాూరాఢథ 

కులలో మహోన్నతస్థానము నందియున్నారు. కట్టి భాషా 
a హో న్స్న 5 శ సవబ్రూట్రును వడనిన యాం శ్ మాత దేభాగ నము. 



కాలొనుక్రృనుణిక 

సంవత్స, విషయము 

1858 డినంబరు 21 తేది చేంకటరాయశా స్త్రులవారి జననము 

1860 జూలై 14; ఫూండ్ల రామకృష్ణ య్య గారి జననము 

1869 శాన్తులవారు మె ట్రి క్యులేషను పరీత్తయగుట 

1862 చిన్నయసూరిగారి నిర్యాణము. 

1875 శా సులవారు ఎఫ్, ఏ. అగుట. 

1879 అగస్టు కీ, ఏశేశలింగము పంతులవారు విధవావివావామునుగుణకిం చి 

చేసినయుప వన్యాసముమొంద శా త్రులభారు రాజమండ్రి, ను
ండియే ఖండ 

నోవన్యాసముం గావించిరి, (పీ లిం, స్వియచరి త్ర, త _ఫు 140] 

1888 స్తీ పునర్వివావాదుర్వాదనిర్వాపణ గృ, గ ౦థము "సపుకటికము. 

1885 శబ్దరళ్నాకర వృథమముద్రణాము. 

అముద్రి, దితగ గ్రంధ చించామ ప్రారంభ ము. 

1686 జూలై 5 25 కోకా స్త్రలవారిమాషలు వేంకటరమణయ
్య 

(రాజన్న గారి జననము. 

శరీ గ్రరగాభందన్ను అలంకారసారసం గ, గ వాముల రచన 

ధో ని క్రమార్క_చరి క్రములు శతెనుంసదేకలతో ముద్రించట 

నవంబరు ఈ (క్రిళ్చియన్కా లేజీ సంస్క ఎ్రశేసండిశపదవినందుట 

1887 బి. ఏ పు. 

1888 వ్రశాపరు ద్రీయకథను జనవీనోదినిలో వ్రశటించుట 

1890 జ్యోతిష్య తీముద్రాక్షరశాలను ప్రారంభించుట 

1801 శళాసరిళ్సాగర  చథమమాద్ర గమ 

మార్చి 20 శుక క వారము సాయంకాలము శ్రీ బ. సీతారామా 

చార్యులనారి నిర్యాణము. 



కాలాను క మణిక 905 
UU 

సంవత్స. విషయము, 

జనవినోదినీ సంపాదకశ్వమును మానుగొనుట (1) 
నాగానందనాటకవ్రశకటనము, పౌ త్ త్వోచికథొమో ప్రారంభము, 

*1894 కొక్కొ_ండ పట మళ క బిశ్వేశ్వకీయమును 

ఫూండ్ల రామకృష్ణ య్యగారు విమక్శించుట. 

1895 ధం ర గారి చి కృనళీయ ప్రకటనము, 

1896 శా త్? ఆంధ్రాఫిజ్ఞాన శాకుంతలనాటక (వకటనము 

1897 చృతావరుది యనాటక చ కటనము 

కన్యాశుల్క ము, అప్పారావుగారిది, 

నీ ప్రీలు_ఆం శ కవిపండీళసంభుము, చ,థమసమా వేశము. 

1898 జక్క_నవి క్క మార్క_చర్మిక్క ముద ణవినుర్మనము. శారదాశాం విక 

చథమకిం ంకిణి, ఆం శ్ వ్ర సన్న రాఘవ నాటక విమర్శనము, శా, కా 

ద్వితీయకింకిణి, 

1899 జనవరి 1 లేది. ఆంధృకవివండితసంఘు ద్వితీయసమా వేశము. 

వీప్రిలు తి] తేది. ఆంధ భాహాళిమానిసమాజప్రారంభము నెల్లూరు, 

1900 శాళవా స్టిమాహాత్ర క ముద్ర ద్రణవిమర్శన నము, శా. కొ. రి కింకిణి 

జేంకటరమణశా చ్రులవారి నిర్యాణము. 

1901 గ్రామ్యుభహెవ్ర, యోాగనిబంధనము. కాం, కా, త్తే కింక్ణి, 

మోచాకనుమామోదవిచారము శా, కా. 5 కింకిణి (0) 

మార్చి. శేవగిరి శా త్రులకారి నిర్యాణము, 

ఉహోనాటక పృకటనము, 

1902 మేభుసంచేశము పద్యపృయోజనిక 

1904 సెపైంబరు 1 కేది ఫూండ్ల రామక్ళస్థయ్యగారి నిర్యాణము, 

అము ద్రికృగంథ చింతామణి నిలిచిపోవుట, 

1908 అక్టోబరు, 'హ్యోతివ తీముద్రాతరశాలను వారల నెలకొల్పుపుట. 



.206 కాలాను క్రమణీక. 

సంవత్స, విషయము, 

1909 పుప్పచాణవిలాసము. తెనులగుటీక. 

1910 క్రీశ్చియ న్కా-లేజినుండి విరామము. గ్రంథము దణ కార్యములు 

రఘువంశము 6 సరలు తెనుంగుటీక, 
౧ 

కుమారసంభవము, 6 సర్గ లం, 

ఆమరుకావ్యము. 'తెనుంగటీక 
రనమంజరి. ప 

భర్హ్భవారిశకక త్రయము, సంవూర్ణాం ధ్ర వ్యాఖ్యతోను తెనుపపద్య 

ములతోను ము ద్రిశము. 

పంచతంత్రము మూలముమా త్రము 

చేముకూర..సారంగ ధరచరి త్ర, లఘుటీక 

3 “వావిజయవిలానము 

ఇౌరన_వారిళ్చం ద ద్విపద 

మడికిసింగన--జ్ఞానవాసిస్ట రామాయణము 

చాణాలశంభు చాను... సారంగ ధరదిష్టపద 

విన్నకోట పెద్దన... కావ్యాలంకారచూ'డామణి 

ముక్కులిమ్తున_..పారిజా తావవారణముం 

39 

క స్రీయదర్శికా నాటిక... శీ వార్ష కృతి _ సంస్కృతటిన్పృణము, తెనుంగు 

సంపూ ర్ణ్ల టీక న్న ద్యవద్యములుగా ఆం ఈ కరణము. 

హితోపదేశము. తేనుంగుకర్ణుమాతోో, 

దశకుమారచరితము... గ 

బేళాళపంచవింశతిక.. తెనుగువచనము 

వి ృచూర్కునియద్భుతకథలం... ణి 

1012 గ్రామ్యా బేశనిరసనము-.ఊవన్యాసము 

1918 శృంగారనై వధము...సర్వంకష వ్యాఖ్య. 



సంవత్స, విషయము. 

1914 నవంబరు 18 తారీఖు... శెల్లూరు, మూలెసీటలాేో నివాసము 

1915 డినంబకు._సూర్యరాయాం ధ్ర నిఘంటుసంపాదకత్వ ప్రారంభము. 

అందులకై మదరాను కాపురము 

1916 బొబ్బిలియుద్ధ నాటక, ప చ్రశటనము, 

న్ , చేంకట్టువీమహారాతా గోపాలకృష్ణ యా చేంద్రు, లవారి మరణము 

191% ఉడిపి క్యంటువతో సంబంధము వీడిపోవుట 

1919 జ్యోతిష్య తీవిక్రయము 

నూళవికాన్ని మి శ నాటకము. 
లో 

మవోపాధ్యాయబిరుదము, రు 1116. బవుమానము 

అం ధ్ర, సాహిత్యపరి మదధ్యత శ్వము. 

1920 విమర్శవినోద, పృకటనము 

తిక్క_నసోమయా జివిజయ ము--తిక్కనవరు ంత్యువన్యాసము. 

ఉక్తరరామచరి క నాటకాం ణీ కరణము, 

అము శ cr 24-6-1920 నాడు ప్రారంభించి 
కే 28-10-1920 నాటికి పూ ్తిగావించిరి. 

1921 వి కృమోర్వక్రీయము 

రళ్నావళినాటిక 

సాహిత్యదర్చణమును అం ధ్రీ కరించుటకు వి త్ వరి 2 తారీఖున ప్రారం 

భించి వీ ప్రిలుచెల 11 కారీఖునాటికి పూ _ర్దిగాషించిరి, 

ఆం త హిత్రోబదేశచంపువు 

1922 జనవరి... శేటివిండ్సరు ప్రభువు చేల్బుయువరాజుగా మన చేశమునకు 

వచ్చినవ్వుడు మదరాసులో సన్తానము చేయుట, 

మరల ెల్లూరకాపురేము 



ది బిరుద వ దానము. 

"అది శా చ్రులవారెకుమారులు వెంకటరనుణయ్య క్థాశి 

నిర్యాణము. 

1928 ఆంధ భ్రృమవాసభాధ్యతు త్వము--చిత్తూరు 

1924 గద్వాలు పృ క యాణముః 

1925 ఆంధ ధ్ర భామఖీమానినమాజము. రజతోత్సవము. 

మరల టు 

1026 కంటిఆబరేషను. అముక్షముద్రణముం 

1927 ఆము_క్త్ష్మవ,కాశనము. 

లా చనార్ష బిరుదము*, బెజవాడ పురపాలకసంభుమువారు “నగర 

స్వాతం త్ర రవము” వానంగుట 

1928 డినంబరు. శా శాస్త్రీ స్తిగారి తల్లిగారు గతెించుట ఏనాది'రెడ్డి గారు బలా 

మును. నీబ్బ చేయుట 

1929 జూను, 18 తేది ఉదయము వీ-4న్ గంటలకు శాస్త్రిగారి నిర్యాణము, 

1981 నవంబరు 12 తేది వారిసోదరులు వేంకటాచలయ్యగారి నిర్యాణము, 

1982 ఆంధ్ర పింతోబబేశచంపూము దృణము 

1985 ఆంధ్ర సాహిత్యదర్పణ మూద్కణముం 








